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VENUE: YAY GRAND OTEL, MARDIN, TÜRKİYE 

 

KONGRE KURALLARI  

 Program bilimsel DİSİPLİNLER gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol 

ediniz. Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız 

artuklukongresi@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz.  

 Her bir sunum için ayrılan süre 10 dk’dır. Bu sebeple sunumlarınızda temel kitabi bilgiler ve 

tanımları açıklamaktan kaçınarak yaptığınız çalışmanın özüne değininiz.  

 Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi 

oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen 

Oturum Başkanları TAM YETKİLİDİR  

 Katılım belgeleri, oturum sonunda Oturum Başkanları tarafından teslim edilecektir  

 Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde 

yayınlanacaktır. Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile 

koordinatörlerimizin sizlere hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim.  

 Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür 

ederim.  

 

  Düzenleme Kurulu Başkanı 

PARTICIPANT COUNTRIES (23) 
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Arabia, Algeria, Canada, Morocco, Russia, China, Thailand, Poland, Bangladesh, Serbia, Egypt,  
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 SESSION-1 / HALL-1 

21.01.2023 / 09:30-11:00 

Moderator: Prof. Dr. Songül TÜMKAYA 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Gamze TURGAYLI 
ZENGİN 

Cappadocia University 

THE EVALUATION OF THE TURKISH 
GENERAL ELECTIONS AFTER 1982 IN 

THE CONTEXT OF THE RATIONAL 
PREFERENCE APPROACH 

Nergis ÇAĞLAYAN Istanbul University 
A REVIEW OF THE HOUSE OF THE DEATH 
BY FYODOR MIKHAILOVICH DOSTOEVSKY 

IN THE CONTEXT OF REALISM 

Ertan ADANAŞ 
Assist. Prof. Dr. Muhammed Mehmet 

MAZLUM 

Nadide İnan Primary School 
Van Yüzüncü Yıl University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN SCHOOL CLIMATE AND 

PUBLIC SERVICE MOTIVATIONS: TEACHER 
AND ADMINISTRATIVE PERCEPTIONS 

Kübra ÜÇÜNCÜ ORHAN 
Assist. Prof. Dr.Muhammed Mehmet 

MAZLUM 

İpekyolu Kindergarten 
Van Yüzüncü Yıl University 

HELICOPTER PARENTING AND 
PRESERVICE TEACHERS’ EMOTIONAL 

DYSREGULATION: MODERATING ROLE OF 
INSIGHT 

Prof. Dr. Songül TÜMKAYA 
Özlem BADELİ 

Cukurova University 

A COMPARATIVE STUDY ON THE LEVELS 
OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION OF 
EDUCATORS WHILE WORKING: THE CASE 

OF USA/TURKEY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 SESSION-2 / HALL-1 

21.01.2023 / 13:30-15:00 

Moderator: Asst. Prof. Dr. Ferhat KÜP  

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr. Ferhat KÜP  
Harun KARACA 

Harran University 
MATERIALS USED IN BIOGAS FACILITIES 
IN SANLIURFA AND THEIR USAGE AREAS 

Lec. Rabia KOCAER 
Aslıhan KOCAER 

Afyon Kocatepe University 
Başkent University  

THE EFFECT OF URBAN TEXTURE ON 
SPACES IN DÜZCE URBAN CULTURE: 

THE CASE OF AKÇAKOCA 

Dr. Enes KARAMAN 
Asst. Prof. Dr. Gözde Özge ÖNDER 

Assoc. Prof. Dr. Zeynep Burçin 
GÖNEN 

Mardin Savur Prof. Dr. Aziz 
Sancar State Hospital 

Erciyes University 

EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELL-
DERIVED EXOSOMES AGAINST 

PACLITAXEL-INDUCED UTERINE AND 
TUBA UTERINE DAMAGE 

Feyza Nur ZABUN 
Asst. Prof. Dr. Sabahattin 

CÖMERTPAY 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

EFFECT OF CAPSAICIN on hTERT AND 
PTEN PROTEIN, TOTAL mRNA and 

TRANSCRIPT VARIANT LEVELS in H2452 
MESOTHELIOMA CELLS 

Yusuf Can DEMİR  
Prof. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR 

Kocaeli University 
Harran University 

BIPV/T SISTEM KURULUMUNUN 
AMORTISMAN SÜRESININ HESAPLANMASI 

Bahar KULOĞLU  
Prof. Dr. Engin ÖZKAN 

Erzincan Binali Yıldırım 
University 

A NEW APPROACH TO NARAYANA HYBRID 
SEQUENCES 

Physt. Şüheda İLHAN 
Asst. Prof. Dr. Demet BİÇKİ 

 
Istanbul Aydın University 

 

COMPARISON OF THE EFFECTS OF 
CLINICAL PILATES AND YOGA EXERCISES 

ON FADICTION, QUALITY OF LIFE AND 
QUALITY OF SLEEP IN INDIVIDUALS WITH 

FIBROMYALGIA SYNDROME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 SESSION-3 / HALL-1 

21.01.2023 / 15:00-16:30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI  

 

 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Mehmet SULHAN Ministry of National Education 
ROGER GARAUDY’YE GÖRE İSLAM 
TOPLUM MEDENİYETİ ve ÇÖKÜŞ 

NEDENLERİ 

Servet ABUL Mardin Artuklu University 
ORIENTALISM AND EAST-WEST 

COMPARISON IN OSMAN HAMDI BEY’S 
PAINTINGS 

Burcunur KABAKÇI  
A. Nursen DURDAĞI 

Sakarya University 
ALICE IN WONDERLAND TALE FROM THE 

PERSPECTIVE OF IDENTITY IN 
TRANSLATION 

Mert TUTUCU Boğaziçi University 
MAİ VE SİYAH AS THE MANIFESTO OF 

EDEBIYAT-I CEDIDE POETRY 

Dr. Ömer Aytaç AYKAÇ 
Prof. Dr. Bülent Cercis TANRITANIR 

Van Yüzüncü Yıl University 
WHAT MEN LIVE BY: SEARCH OF 

MEANING IN THE DISPOSSESSED AND THE 
HUMANS 

Asst. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI  
Mete YILDIRIM  
Ümran TURGUT 

Giresun University 
Ankara Bar Association 

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE 
TALIBAN REGIME IN AFGHANISTAN 

AND THE STRUGGLE OF AFGAN WOMEN 
TRYING TO SURVIVE 
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Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 

Zoom Passcode: 202122 
 

 

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY 

 To be able to attend a meeting online, login via https://zoom.us/join site, 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. 

 

 

 

 

PARTICIPANT COUNTRIES (23) 

Türkiye, Azerbaijan, Iran, Vietnam, Ukraine, Romania, Indonesia, India, Malaysia, Nigeria, Saudi 

Arabia, Algeria, Canada, Morocco, Russia, China, Thailand, Poland, Bangladesh, Serbia, Egypt,  

Bulgaria, Pakistan 

  



 SESSION-1 / HALL-1 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Nuriza ZAMIRBEKOVA Institute of Health Sciences SALIVARY CYSTS IN CATS AND DOGS 

Assistant Professor Tuğra AKKUŞ 
Research Assistant Ömer YAPRAKCI 

Harran University 

INVESTIGATION OF CHANGES IN SERUM 
THIOLS AND NLR, MLR, PLR, AND 

MPV/PLT INDICES IN QUEENS 
UNDERGOING OVARIOHYSTERECTOMY 

Deniz Can KARAMAN 
Prof. Dr. Bülent TEKE 

Ondokuz Mayıs University 
EFFECTS OF TAIL CUTTING ON ANIMAL 
WEALTH OF COWS, SHEEP AND DOGS 

Khalilov V.H  
Aliyeva S.I  

Valiyeva Z.Y  
Iskanderova Z.Sh  
Museyibov F.M  

Azerbaijan Medical University 

WHITE RATS DURING CHRONIC 
INTOXICATION WITH ZN IONS UNDER 

EXPERIMENTAL CONDITIONS CHANGES IN 
HEMATOLOGICAL INDICATORS IN BLOOD 

Yakup ACET  
Mardin Training and Research 

Hospital 

THE EFFECT OF FLUORESCEIN STAINING 
PROCEDURE ON TEAR BREAK-UP TIME 

VALUES – PART ONE; ITS EFFECT ON 
QUANTITATIVE TEAR BREAK-UP TIME 

VALUES 

Dr. Yaşar DAĞ 
İstanbul Başakşehir Çam and 

SakuraCity Hospital 

TREATMENT OF DESCEMENT’S 
MEMBRANE DETACHMENT WITH 
VISCOELASTIC AFTER CATARACT 

SURGERY 

Serap TORUN 
Esra BULMUŞ 

Lec. Osman BİLGİN 

Çukurova University 
Adana City Training & Research 

Hospital 

EVALUATION OF EXPERIENCES OF THE 
PATIENTS DISCHARGED FROM THE 
COVID-19 INTENSIVE CARE UNIT:  A 

QUALITATIVE RESEARCH 

Lec. Osman BİLGİN 
Lec. Hakan ÇELİK 

Asst. Prof. Dr. Serap TORUN 
Cukurova University 

EXAMINING THE RELATIONSHIP 
BETWEEN NURSE WORK ENVIRONMENT 

AND ATTITUDES TOWARDS BRAIN DRAIN 

Orhan GUVENC  
Assoc. Prof. Mesut ENGİN  

Prof. Senol YAVUZ 

Medical Faculty of Uludağ 
University 

University of Health Sciences, 
Bursa Yuksek Ihtisas Training 

and Research Hospital 

THE EFFECT OF TRIGLYCERIDE-GLUCOSE 
INDEX ON SYMPTOM DEVELOPMENT IN 

DIABETIC PATIENTS WITH CAROTID 
ARTERY STENOSIS 

  



 SESSION-1 / HALL-2 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Abdulkadir Mohamed ABDIRAHIM 
Prof. Dr. Osman SÖNMEZ 

Erciyes University 

NITROGEN AND PHOSPHORUS REMOVAL 
PERFORMANCE OF SAND-COCONUT 
BIOCHAR-ZEOLITE MIXTURES FROM 

WASTEWATERS 

HALİME ÖZTÜRK  
HASİNE ELÇİ  

MEHMET ALİ EMİNOĞLU 

Harran University 
Aydın Adnan Menderes 

University 

YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ ve YONCANIN 
TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ 

Emel KOÇ Bursa Uludag University 
THE EFFECTS OF GLOBAL CLIMATE 
CHANGE ON THE PRODUCTION OF 

OILSEED CROPS 

Songül BEYAZADAM  
 Prof. Dr. Ali Rıza ÖZTÜRKMEN 

Harran University 
EFFECT OF COTTON BAGS ON SOME 

PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF 
SOIL 

Asiye ULUĞ  
Funda ÖZDEMİR DEĞIRMENCİ  

 Çiğdem KANSU  
Christopher H. ROOSEVELT  

Christina LUKE  
Zeki KAYA  

Kafkas University 
Kırşehir Ahi Evran University 

Tekirdağ Namık Kemal 
University 

Koç University 
Middle East Technical 

University 

3500 YEAR-OLD CHARRED TRITICUM 
AESTIVUM AND HORDEUM VULGARE 

SEEDS: DO THEY HAVE THE SAME 
GENETIC BACKGROUND AS THEIR 

MODERN RELATIVES? 

Farrukh RAHİMLİ  
Günel ASADOVA 

Azerbaijan State Agrarian 
University 

Gence State University 

AGRO TOURISM AS AN EXAMPLE OF 
AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP 

ABDULLAYEVA Şahla 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

PHYTOPATHOGENS FOUND IN 
VEGETABLES IN ONE OF THE CENTRAL 

CITIES OF AZERBAIJAN, GANJA. 

Res. Asst. Dr. Çağrı KANDEMİR 
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN 

Ege University 
DAIRY SHEEP BREEDING in TURKEY and 

ITS FUTURE 

Res. Asst. Dr. Çağrı KANDEMİR 
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN 

Ege University 
ADAPTATION and ITS IMPORTANCE in 

SMALL RUMINANTS 

Ramazan AYAŞ Selcuk University TOTAL MIX RATION SILAGE APPLICATION 

  



 
 

 SESSION-1 / HALL-3 

20.01.2023 / 10:00-12:30 
Moderator: Assoc. Prof. Hatice KETEN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assoc. Prof. Dr. İsmail KESKIN  
Asst. Prof. Dr. Aslı İGIT  

Teacher Hülya ERDIL ÇAKIROĞLU 

Kocaeli University 
İstanbul Medeniyet University 

COLLAGE TECHNIQUE IN ILLUSTRATED 
CHILDREN’S PICTUREBOOK AND ITS 

EVALUATION IN THE CONTEXT OF ERIC 
CARLE 

Assoc. Prof. Hatice KETEN 
Burdur Mehmet Akif Ersoy 

University 
ARTISTIC PROCESS AND CREATIVITY IN 

PAINTING DYNAMICS 

Asst. Prof. Dr. Serap AKBAŞ Sırnak University 
ABSTRACT TENDENCIES IN LANDSCAPE 

PAINTING 

Asst. Prof. Dr.  Eda ÇORBACIOĞLU İzmir Democracy University 
CONNOTATION AND DENOTATION 

APPLICATIONS IN DESIGN 

Res. Asst. Beyza GÖKTEPE Sırnak University LIVING CREATURE MANIPULATION IN ART 

Asst. Prof. Dr. Serdar SÜDOR Atılım University 
EXPLORE THE PROS AND CONS OF AI 

MADE ART 

Dr. Burak EKER Ministry of National Education 
THE CHANGING PROCESS OF THE VIOLIN 

BOW AS A TOOL OF MUSICAL EXPRESSION 
IN THE HISTORICAL PROCESS 

Dr. Burak EKER Ministry of National Education 
STUDIES ON VIOLIN EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF THE SUZUKI METHOD IN 
TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW 

Sevda Aghayeva Aydin kizi 
ASPU, senior teacher of the 
Foreign Languages Center 

OURSTANDING MUSICIANS OF SHUSHA 

  



 

 SESSION-1 / HALL-4 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Prashanta Kumar Mandal  
Vijay Saw  

Sarala Birla University 

ANALYSIS OF HYDROMAGNETIC 3-D 
ROTATING FLOW OF CASSON NANOFLUID 

OVER A STRETCHING SURFACE 
EMBEDDED IN DARCY-FORCHHEIMER 

POROUS MEDIUM 

S. Panda 
Surender Ontela 

S. R. Mishra 

National Institute of 
Technology Mizoram 

Siksha ‘O’ Anusandhan 
University, Bhubaneswar, India 

NUMERICAL SCRUTINIZATION OF NON-
UNIFORM INERTIAL NANOFLUID FLOW 
WITHIN POROUS MEDIUM DUE TO AN 

ELONGATING CURVED THERMAL 
CONVECTIVE SURFACE WITH HEAT 

SOURCE/SINK 

Faridah Yunos 
Muhammad Noor Akmal Buhari 

Norliana Muslim 

 
Universiti Putra Malaysia 
Mathematical Research 

Institute 
Universiti Technology Malaysia 

Universiti Selangor 

ECCBHC SYSTEM WHILE SENDING 
GRAYSCALE IMAGE 

Sourov Roy  
Abhijit Lahiri 

Jadavpur University 

TWO-DIMENSIONAL DUAL PHASE LAG 
THERMOELASTIC PROBLEM IN A HALF 
SPACE MEDIUM SUBJECTED TO A HEAT 

SOURCE 

DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
g**-CONTINUOUS AND IRRESOLUTE 
MAPPINGS IN TOPOLOGICAL SPACES 

DR. RAJA MOHAMMAD LATIF 
Prince Mohammad Bin Fahd 

University 
(r*g*)**-COMPACT AND LINDELOF 

TOPOLOGICAL SPACES 

Udoy S. Basak  
Md. Ekramul Islam  

Sulimon Sattari 

Pabna University of Science and 
Technology 

Hokkaido University, Japan 

INFERRING INTERACTION DOMAINS OF 
COLLECTIVELY MOVING AGENTS 

Vijay Saw  
 Pratibhamoy Das  

Prashanta Kumar Mandal 

Sarala Birla University 
Indian Institute of Technology 

NUMERICAL STUDY OF SPACE-TIME 
FRACTIONAL BIOHEAT MODEL USING 
COLLOCATION METHOD AND FINITE 

DIFIERENCE SCHEME 
Kamruzzaman Khan  

Shuang Liu  
Timothy M. Schaerf  

Yihong Du  

Pabna University of Science and 
Technology 

University of New England 
University of South Carolina 

LONG-TERM DYNAMICAL BEHAVIOUR OF 
TWO INVASIVE SPECIES WITH FREE 

BOUNDARIES 

Tapas Kumar Paul Vidyasagar University 

PORTFOLIO SELECTION AS A MULTI-
CRITERIA GROUP DECISION MAKING IN 
PYTHAGOREAN FUZZY ENVIRONMENT 

WITH GRA AND FAHP FRAMEWORK 

  



 SESSION-1 / HALL-5 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Dr. Ayazul Hasan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Essaadia OUBLAL  
 Abdelaziz AIT ABDELKADIR  

Mustapha SAHAL 
Ibn Zohr University, Moroccco 

THEORETICAL ANALYSIS OF A SOLAR 
CELL MADE OF SINGLE WALLED CARBON 

NANOTUBES AND CBTS AS BACK SURFACE 
FIELD 

Nader Ghaffari Khaligh Universiti Malaya, Malaysia 

RECENT DEVELOPED NITROGEN/SULFUR 
HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH 

MARKED AND SELECTIVE ANTIVIRAL 
ACTIVITIES 

ZEBIRI Zakarya  
DEBBACHE Nadra  

SEHILI Tahar  
University Constantine1, Algeria 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
COBALT OXIDE AND ITS 

PHOTOCATALYTIC APPLICATION IN 
AQUEOUS MEDIA 

Herzallah Ouahiba  
Ben Temam Hachemi  
 Abdelrahman Gana 

University of Biskra, Algeria 

STRUCTURE, MORPHOLOGY AND 
CORROSION RESISTANCE OF 

ELECTRODEPOSITED Ni–Co ALLOY 
DEPOSITS 

Messaoud Caid  
Habib Rached  

Djamel Rached  
 Youceh Rached 

École Normale Supérieure de 
Bou Saâda, Algérie 

Djillali Liabès University of Sidi-
Bel-Abbes 

Hassiba Benbouali University of 
Chlef, Algeria 

ELECTRONIC STRUCTURE AND OPTICAL 
PROPERTIES SHORT-PERIOD ZnSe/ZnTe 

SUPERLATTICES BASED ON DFT 
CALCULATIONS 

Tran Kim Anh  
Le Quoc Minh 

Duy Tan University 
Vietnam Academy of Science 

and Technology 

NANOPARTICLES DOPED RARE EARTH 
IONS Eu,Tb AND Er FOR APPLICATION IN 
LIGHTING, SECURITY TECHNOLOGY AND 

BIOMEDICINE 

Dr. Ayazul Hasan Jazan University, Saudi Arabia 
CHARACTERIZATIONS OF GENERALIZED 

SUBMODULES OF QTAG-MODULES 

 
Associate Professor Arunmozhi S A 

 

Saranathan College of 
Engineering, India 

IMAGE RECOGNITION USING DEEP 
LEARNING TECHNIQUES 

  



 SESSION-1 / HALL-6 

20.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr.  Abdulkerim BİNGÖL 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr. Emine BATTAL 
Recep Tayyip Erdogan 

University 
VIOLENCE AND ABUSE OF CHILDREN IN 

NEW RELIGIOUS MOVEMENTS 

Asst. Prof. Kâzım UZUN Ege University 

LOOKING AT JERUSALEM THROUGH A 
TESTAMENT: ON THE RULERS AND THE 

PEOPLE’S PERCEPTION OF JERUSALEM IN 
THE LATE AYYUBIDS 

Asst. Prof. Dr.  Abdulkerim BİNGÖL Hakkari University 
MÜSLÜMAN OLMAYAN ILE EVLENMENIN 

HÜKMÜ HAKKINDA TEFSIRLERDEKI 
YORUMLAR 

Ferdi KAYA Mardin Artuklu University 
‘AMR B. KULSÛM VE MUALLAKSINDA 

GEÇEN MAZI FİİLLER 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women University, Peshawar, 
Pakistan 

PEACE IS A BASIC UNIT FOR THE 
DEVELOPMENT AND STABILITY OF 

SOCIETY (IN THE MIRROR OF ISLAMIC 
DIRECTIVES) 

Dr. Naseem Akhter 
Shaheed Benazir Bhutto 

Women University, Peshawar, 
Pakistan 

THE PLIGHT OF SOCIETY AND THE 
INCREASING TREND OF REDEMPTION (AN 

EXPLORATORY REVIEW) 

Favour C. Uroko University of Nigeria, Nsukka 
A THEOLOGICAL RESPONSE TO 
CORRUPTION IN UNIVERSITY 
ACCREDITATION IN NIGERIA 

 
  



 SESSION-2 / HALL-1 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lec. Dr. Filiz ARICAK Trakya University 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY 

RECOMMENDATIONS FOR OCCUPATIONAL 
ACCIDENTS IN INDUSTRIAL KITCHENS 

Teach. Assist. Zeliha ERASLAN 
Assist. Prof. Dr. Özge SÜFER  

Osmaniye Korkut Ata University MIRACLE CITRUS: POMELO 

Assoc. Prof. Dr. Ertuğrul KANKAYA 
Assist. Prof. Dr. Ataman Altuğ ATICI 

Van Yuzuncu Yil University 

INFLUENCE OF THE LINEAR 
ALKYLBENZENE SULFONATE (LAS) ON 
EGGS OF TAREK, ALBURNUS TARICHI 

(GÜLDENSTÄDT, 1814)  

Nevzat KAYA 
Assist. Prof. Dr.  Asude ÇAVUŞ 

Prof. Dr. Fazıl ŞEN 
 

DWW 10 th Regional 
Directorate 

Van Yuzuncu Yil University 

DETERMINATION OF IRRIGATION WATER 
QUALITY OF KABAKLI POND 

(DIYARBAKIR) 

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 
Res. Asst. Mert TANI 

Bursa Technical  University 

DETERMINATION OF THE VARIATION IN 
SOIL ORGANIC CARBON AND NITROGEN 

STOCKS OF POPLAR AND STONE PINE 
PLANTATIONS WITH TREE AGE IN BURSA-
KARACABEY FLOODPLAIN FOREST AREAS 

Prof. Dr. Temel SARIYILDIZ 
Res. Asst. Mert TANI 

Bursa Technical  University 

DETERMINING THE EFFECT OF TREE 
TYPE, HEIGHT AND STAND DEVELOPMENT 

AGE CLASSES ON FOREST LITTER 
AMOUNT 

  



 SESSION-2 / HALL-2 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. Dr. Bilgehan SAVAŞCI 
TEMİZ 

Atatürk University 

EVALUATION OF ONLINE SALES IN THE 
LIGHT OF SUPREME COURT DECISIONS IN 

TERMS OF FRAUD CRIME BY USING 
INFORMATION SYSTEMS AS AN 

INSTRUMENT 

Assist. Prof. Dr. B. Dilek ÖZBEZEK  
Dr. Buket SEZER 

Gaziantep University 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

EXAMINING THE RELATIONSHIP OF 
PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT 
AND CAREER SATISFACTION WITH THE 

STRUCTURAL EQUALITY MODEL: A FIELD 
RESEARCH 

Res. Asst. Fatma SUNAR 
Tokat Gaziosmanpaşa 

University 

DEFENDANT’S OBJECTION TO 
ARBITRATION IN THE CASE ATTACHED TO 

THE AGENCY RELATED TO 

Assoc. Prof. Dr. Veda BILICAN 
GÖKKAYA 

Assoc. Prof. Dr. Handan KARAKAYA 

Sivas Cumhuriyet University 
Fırat University 

JUVENILE DELINGUENT AND SCHOOL: 
DOES OPENING A SCHOOL CLOSE OR OPEN 

A PRISON? 

Dr. Yaşar TINAR 
Ministry of Treasury and 

Finance 

MAIN CHARACTERISTICS OF THE SOUTH 
EUROPEAN WEALTH REGIME IN SOCIAL 

POLICY 

Prof. Dr. Ghadir GOLKARIAN Near East University, Cyprus 
IS IRAN’S MILITARY-DEFENSE STRATEGY 

A THREAT OR A LEGITIMATE RIGHT IN 
THE INTERNATIONAL ARENA? 

 
  



 SESSION-2 / HALL-3 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Assoc. Prof. Dr.  Şaha B. BAYGÜL ÖZPINAR 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assist. Prof. İbrahim FIRAT Batman University 
EVALUTAION OF CORPORATE SOCIAL 

MEDIA COMMUNICATION IN TERMS OF 
DEMOGRAPHIC FACTORS 

Dr. Kürşat TAŞTAN 
Dr. Nalan SABIR TAŞTAN 

Ordu University 
REORGANIZATION OF UNIVERSITY 
ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 

Murad SALAMOV 
Doç. Dr. Ahmet YILDIRIM 

Suleyman Demirel University 
THE EFFECT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

ON HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

Banu SAYAR Yalova University 
NEW STEP IN FIGHTING DISINFORMATION 
FROM YOUTUBE: SEMIOTIC ANALYSIS OF 

‘DURDURA BAS’ CONTENTS 

Murat DERIN Ankara University 

INVESTIGATION OF PUBLIC SERVICE 
ANNOUNCEMENTS RELATED TO ORGAN 

DONATION BY CONTENT ANALYSIS 
METHOD 

Assoc. Prof. Dr.  Şaha B. BAYGÜL 
ÖZPINAR 

Uskudar University 
PUBLIC RELATIONS’ ROLE IN THE 
PROMOTION OF SUSTAINABILITY 

Dr. A. Muhammet BANAZILI Inonu University 
GÖÇ, FARKLILIKLAR VE PANDEMİ: 

KARŞILAŞTIRMALI BAKIŞ AÇISIYLA 
KÜRESEL BİR DEĞERLENDİRME 

Dr. Tuğba ÖZIŞIK İstanbul Kültür University 
THE NEW WORK MODEL OF DIGITALIZED 

ECONOMIES: SHARING ECONOMY 

Assoc. Prof. Dr. Sertaç ÇİFCİ 
Bolu Abant İzzet Baysal 

University 
SPECIAL EVENT PRICING AND PRICE 

FAIRNESS PERCEPTIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 SESSION-2 / HALL-4 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Ansar Bilyamin Adam  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Hanfeng Liang Xiamen University, China 
SURFACE AND INTERFACE ENGINEERING 

OF ELECTRODE MATERIALS FOR 
AQUEOUS ZINC-ION BATTERIES 

Djellouli Amir  
Berredjem Yamina  

Hattab Zhour  
Khechai Mohamed 

Barbari Fateh 

Université mohammed chérif 
mesaadia de Souk-Ahras 
Badji Mokhtar-Annaba 

University 
University of Biskra 

Center for Scientific and 
Technical Research on Arid 

regions CRSTRA, Algeria 
 

ELIMINATION OF AQUEOUS EFFLUENTS 
WITH INEXPENSIVE BIOADSORBENTS 

Ayoub Chaoui  
Salaheddine Farsad  

Aboubakr BEN HAMOU  
Ezzahery Mohamed  
Noureddine El Alem 

Université Ibn Zohr 

RECOVERY OF POULTRY WASTE BY 
BIOMETHANISATION PROCESS: 

MATHEMATICAL MODELING AND STATE 
VALIDATION 

Jabir Abdullahi Muhammad  
Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  

Garindo Boro  
Aboh Mbo Joseph 

Sa’adatu Rimi College of 
Education 

Federal University Wukari 

ANALYTICAL COMPARISM OF HEAVY 
METALS CONCENTRATION FOUND IN 

HUMAN NAILS 

Muhammad Shahid  
Fozia Anjum 

University of Agriculture 
Government College University, 

Pakistan` 

FUEL CELL CATALYST PRODUCTION FROM 
BIO RECOVERED METALS 

Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  
Usman Sabiu Usman  

Garindo Boro  
Mohammed, Haladu 

Federal University Wukari 
Umaru Musa “Yar’ adua 

University 

SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF 
MN (II) METAL COMPLEX DERIVED FROM 

BENZOPHENONE AND GLYCINE 

Ansar Bilyamin Adam  
Aminu Ado Kaugama  

Garindo Boro  
Aboh Mbo Joseph  

Jabir Abdullahi Muhammad  
Salisu Suleiman  

Mohammed, Haladu  

Federal University Wukari 
Kano University of Science and 

Technology 

PHYTOCHEMICAL AND ANTIBACTERIAL 
ANALYSIS OF LEAVES EXTRACT OF PISTIA 

STRATIOTES 

  



 SESSION-2 / HALL-5 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Associate Professor S. Saravanan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Moses Adeolu AGOI 
Solomon Abraham UKPANAH 

Lagos State University of 
Education 

SPACE MINING: SCIENTIFIC AUGMENT 
FOR A WORLD OF LIMITED RESOURCES 

Ping Yu Chinese Culture University 

THE WEAKNESSES OF GUO ET AL.'S 
THREE-FACTOR ANONYMOUS ROAMING 

AUTHENTICATION PROTOCOL FOR SPACE 
INFORMATION NETWORKS 

Dmytro Hrytsenko  
Dmytro Sorochuk 

National Technical University of 
Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute” 

IMPROVEMENT OF PRINTING QUALITY OF 
MULTI-COLOR SCREEN PRINTING 

MACHINES 

Kaleemullah Shaikh  
Wajhat Khan  

Salim Nawaz Kazi  
Nashrul Bin Muhd Zubair 

University of Malaya 

RETARDATION OF MINERAL FOULING ON 
HEAT EXCHANGER SURFACE USING 
WATER BASED NANOFLUID OF GUM 
ARABIC AND MULTI WALL CARBON 

NANOTUBES (GA+MWCNTs) MIXTURE 
ADDITIVES 

Manoj Kumar  
Sandip Pal  

Variable Energy Cyclotron 
Centre 

Homi Bhabha National Institute 

NUMERICAL INVESTIGATION TO 
OPTIMIZE THE THERMOPHYSICAL 

PERFORMANCE OF TURBOEXPANDER 
BASED HELIUM LIQUEFACTION SYSTEM 

Chakkaravarthi 
Associate Professor S. Saravanan 

Annamalai University 
BRAIN CONTROLLED CARS FOR DISABLED 

THROUGH ARTIFICIAL INTELLEGENCE 
AND MACHINE LEARNING 

Prof. Kazi Md Salim Newaz Universiti Malaya 
FOULING ON METAL AND NON-METAL 
HEAT TRANSFER SURFACES AND ITS 

MITIGATION 

  



 SESSION-2 / HALL-6 

20.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Mihdiye ACAY 
Assoc. Prof. Dr. N. Damla YILMAZ 

USTA 
Süleyman Demirel University 

MARDIN HISTORICAL CITY TEXTURE: 
EVALUATION IN TERMS OF 

CONSERVATION AND DEVELOPMENT 
STRATEGIES 

Ersan YILDIZ 
Associate Professor M. Tolga 

AKBULUT 
Yıldız Technical University 

AN INTERDISCIPLINARY LOOK AT THE 
MOVEMENT AND SPACE IN THE 
INTERCEPTION OF CINEMA AND 

ARCHITECTURE 

Res. Asst. Saime GÜMÜŞTAŞ BABALI 
Assoc. Prof. Dr. N. Ömer EREM 

Istanbul Technical University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN VERBAL 

AND VISUAL REPRESENTATION IN 
EXTERNALIZATION PROCESS 

Res. Asst. İmran KAVAZ ALTUN 
Res. Asst. Güler KARABEKİR 

Hacettepe University 
TURGUT CANSEVER ARCHITECTURE 

REFLECTION OF ONTOLOGICAL IMAGINE 
INTO THE INTERIOR 

Serkan BOZDAĞ 
Prof. Dr. Sırma RAMAZANOĞULLARI 

TURGUT 
Yıldız Technical University 

CHANGES IN ZONGULDAK INDUSTRIAL 
LANDSCAPE IN THE FRAMEWORK OF 

ECONOMIC POLICIES 

Dr. Shabnam GOLKARIAN 
Prof. Dr. Zeynep ONUR  

Near East University, Cyprus 
THE IMPACT OF MODERNIZATION ON 

COMMERCIAL TYPOLOGIES (Tabriz Grand 
Bazaar) 

Sezen COŞKUN 
Büşra ONAY 
 Beyza SAVA 

Candan KUŞ ŞAHİN 

Isparta University of Applied 
Sciences 

Afyon Kocatepe University 
Süleyman Demirel University 

A RESEARCH ON THE EFFECTS OF 
CLIMATE CHANGE ON RECREATIONAL 

AREAS 

Ebru HACIOĞLU 
Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU 

Yıldız Technical University 
FROM SPACE TO PLACE; AN EVALUATION 

BASED ON OBJECT-SUBJECT INTERACTION 

  



 SESSION-3 / HALL-1 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Lyudmila Vladimirovna Alekseeva 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Lyudmila Vladimirovna Alekseeva 
Tver State Agricultural 
Academy, Tver, Russia 

PHYSIOLOGICAL DYNAMICS OF 
HEMOSTASIS IN CALVES AND PIGLETS IN 

NEGATIVE ENVIRONMENTAL CONDITIONS 
THAT RECEIVED THEIR CONDITION 

CORRECTION 

Ilnura Ibragimovna Fayzullina 
Biotech University, Moscow, 

Russia 

HEMATOLOGICAL INDICATORS IN COWS 
AT THE VERY END OF THE FIRST 

PREGNANCY 

Alireza Ahmadi  
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Iran 
FOXQ1 and ADH1B INTERACTION 

NETWORK WITH miRNAs and lncRNAs 
INVOLVED IN COLORECTAL CANCER 

Abedeh Rezaei 
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Iran 
INVESTIGATION OF THE CYTOTOXIC 
EFFECT OF MINOCYCLINE ON MCF7 

BREAST CANCER CELLS USING MTT TEST 

Amin Moqadami  
Mohammad Khalaj-Kondori 

University of Tabriz, Tabriz, 
Iran 

INVESTIGATION OF IFNG-AS1 LONG 
NONCODING RNA GENE EXPRESSION IN 

TUMOR AND HEALTHY TUMOR MARGINS 
OF PATIENTS WITH COLORECTAL CANCER 

Igor Gennadievich Glamazdin 
Ilya Nikolaevich Medvedev 

Ilnura Ibragimovna Fayzullina 

Biotech University, Moscow, 
Russia 

THE PREVALENCE OF NEMATODOSIS IN 
PIGS IN THE MOSCOW REGION OF RUSSIA 

Elena Vladimirovna Krapivina 
Bryansk State Agrarian 

University, Bryansk, Russia 

OPTIMIZATION OF THE PHYSIOLOGICAL 
STATE OF HEMOSTASIS IN CALVES AND 

PIGS IN UNFAVORABLE ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS 

Nadezhda Viktorovna Vorobyeva 
Ilya Nikolaevich Medvedev 

South-West state University 
All-Russian Institute of 
Livestock named after 
Academician L.K. Ernst 

Russian State Social University 

PHYSIOLOGICAL ACTIVITY OF PLATELETS 
IN KHOLMOGORY CALVES AT THE END OF 

EARLY ONTOGENESIS 

Maya Dmitrievna Shumova Russian State Social University 
PLATELET ACTIVITY IN VIVO IN HEIFERS 

AGED THIRTEEN MONTHS, KEPT 
TETHERED 

Solovyeva L.P. 
Gorbunova N.P. 

Kalysh T.V. 

Kostroma State Agricultural 
Academy, Kostroma, Russia 

HEMOSTASIS IN YOUNG CATTLE AND PIGS 
IN THE KOSTROMA REGION OF RUSSIA 

  



 SESSION-3 / HALL-2 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Rabihan YÜKSEL ARABACI 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Seval Gökçe DIKMEN  
Uygar Boran YAZ 

TOBB Economy and Technology 
University 

EMPLOYER ATTITUDE SCALE TOWARDS 
HIRING INDIVIDUALS WITH 
SCHIZOPHRENIA DIAGNOSIS 

Hale BÜTÜN BAYRAM 
İsmail Hakkı YAVUZ 

Kocaeli University, 

DUYGU YÖNETIMININ, ÇALIŞAN 
MOTIVASYONU, İŞ YAŞAM DENGESI, 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMINI 

ÜZERINE ETKISI: BIR ALAN ÇALIŞMASI 

Asst. Prof. Dr. Yusuf YILDIRIM 
Yasin KEKLİK 

Halich University 
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL 

CULTURE ON ORGANIZATIONAL SILENCE: 
A STUDY IN VAKIF UNIVERSITIES 

İrfan ÖZET Aksaray University 
KADRO MAGAZINE AS A LEFT-

NATIONALIST REVOLUTIONARY MEDIA 

Assoc. Prof. Dr. Rabihan YÜKSEL 
ARABACI 

Bursa Uludag University 

REASONS FOR WAGES DIFFERENCES 
BETWEEN EMPLOYED IN UNSKILLED 

JOBS: LOW EDUCATION OR PRECARIOUS 
EMPLOYMENT? 

Metin ZAFER Yalova University 

THE STUDY OF RESILIENCE AND SELF-
SABOTAGE LEVELS IN FIRE- FIGHTERS: A 

CASE STUDY OF ISTANBUL FIRE 
DEPARTMENT 

İpek AYYILDIZ KARALİ  
 Prof. Dr. Nuray TAŞTAN 

Kırıkkale  University 
THE RELATIONSHIP BETWEEN GENDER 

ROLES AND SELF-DISCOVERING 
BEHAVIOR IN UNIVERSITY STUDENTS 

İlayda ERBAŞ  
Egemen ERMİŞ 

Ondokuz Mayıs University 

SERVICE PERCEPTION AND LIFE 
SATISFACTION LEVELS OF INDIVIDUALS 

PARTICIPATING IN SOCIO-CULTURAL 
ACTIVITIES IN YOUTH CENTERS 

  



 SESSION-3 / HALL-3 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Dr. Ünal DENIZ  
Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif 

ERDENER 

Turkish Maarif Foundation 
Balıkesir University 

DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE 
TRUST IN HIGHER EDUCATION SCALE 

(THES): A MIXED-METHODS APPROACH 

Sedef ERIK 
Assoc. Prof. Dr. M. Betül YILMAZ 

Istanbul Metropolitan 
Municipality 

Yıldız Technical University 

EXAMINATION OF CURRICULUM LITERACY 
LEVELS OF INSTRUCTORS WORKING IN 

ADULT EDUCATION CENTER 

Hasan TAŞAY Kırşehir Ahi Evran University 

PROJECT ON PROMOTING INTEGRATION 
OF SYRIAN CHILDREN INTO TURKISH 

EDUCATION SYSTEM ACCORDING TO THE 
SCHOOL ADMINISTRATORS AND 

TEACHERS’ VIEWS 

Asst. Prof. Dr. HASAN BOZASLAN Dicle University 
EĞİTİM ORTAMLARI VE DERS KİTAPLARI 
AÇISINDAN BİLGİ TOPLUMU EĞİTİMİ VE 

TÜRKİYE 

Veli TAŞDEMİR 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Önal 
Süleyman Demirel University CHANGING WEB TOOLS AND METAVERSE 

Feyyaz Atalay ATEŞ Ministry of National Education 
OPINIONS OF SCHOOL PRINCIPALS ON 

BEHAVIORAL EMPOWERMENT OF 
TEACHERS AT SCHOOL 

Prof. Dr. Şevkinaz GÜMÜŞOĞLU Yaşar University 

THE HISTORY AND THE PRESENT OF 
VOCATIONAL EDUCATION AND 

REORGANIZATION STUDY SUPPORTED 
WITH QUALITY 4.0 MODEL FOR YU 

VOCATIONAL SCHOOL 
Teddy Mulyadi 

Sri Restu Ningsih 
Rajab 

Nency Extise Putri 

Metamedia University 
GOOGLE CLASSROOM USER SATISFACTION 

ANALYSIS WITH WEBQUAL 4.0 METHOD 

ABDELGHNI IDRISSI Istanbul Aydin University 
THE CHANGES ON TEACHING-LEARNING 
PROCESS POST-COVID STUDY: VIEWS OF 

EDUCATORS FROM THE FIELD 

 
  
 
 
 
 
   



 SESSION-3 / HALL-4 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Dr. R. Saravanan 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Yeganeh Mazaheri 
Parisa Sadighara 

Ebrahim Molaee-aghaee 

Tehran Medical University of 
Science, Tehran, Iran 

THE EVALUATION OF BENZO (A) PYRENE 
CONTENT IN EXTRA VIRGIN OLIVE OILS 

OFFERED IN THE IRANIAN MARKETS 

Dr. R. Saravanan 
Bharath Institute of Higher 

Education and Research 

AGROBACTERIUM MEDIATED GENE 
TRANSFER OF CT-B ANTIGEN IN 
TRANSGENIC BANANA CALLUS 

FERAG Aziza  
Gherissi Djallel Eddine  

 Boughanem A.  
 Hadj Moussa H.  
Khenenou Tarek 

University of Souk-Ahras, 
Algeria 

National Center for Artificial 
Insemination and Genetic 
Improvement (CNIAAG) 

SURVEY ON THE EFFECT OF HEAT STRESS 
IN REPRODUCTION PERFORMANCES OF 

DAIRY CATTLE FROM ALGERIAN SUB-
HUMID ZONE 

N.K. Udaya Prakash  
D. Divakar Raj  

C. Dinesh Kumar  
N. Sripriya  

S. Bhuvaneswari 

Vels Institute of Science, 
Technology and Advanced 

Studies 
Bharathi Women’s College (A), 

Broadway, India 

BIODIVERSITY OF FUNGI ON OIL SPILL OF 
ENNORE COAST, INDIA 

S. Bhuvaneswari  
R. Arulmathi  

C. Revathy  
N. Sripriya  

B. Sampath Kumar 
N.K. Udaya Prakash 

Bharathi Women’s College (A) 
Vels Institute of Science, 

Technology and Advanced 
Studies 

R and D, Marina Labs, India 

PHYTOCHEMISTRY AND BIOACTIVITIES OF 
GOMPHOCARPUS PHYSOCARPUS FROM 

YELAGIRI HILLS, TAMIL NADU, INDIA 

Shafiu Nafiu Abdullahi 
Haruna Hamisu Sani 

Sunusi Sulaiman 
Yusuf Dauda Tofa 

Ibrahim, Ado Adamu 
Musa Ahmad Abubakar 

Kano State Polytechnic 
College of 

Administration, Management 
and Technology, Nigeria 

HEAVY METALS BIOACCUMULATION AS 
INDICATOR OF WATER POLLUTION IN 

WATARI RESERVOIR, KANO STATE-
NIGERIA 

Shafiu Nafiu Abdullahi 
 Zahraddeen Dahiru Alkali 

Maryam Habeeb Muhammad 
Rukayya Ahmad Habib 
Musa Ahmed Abubakar 

Kano State Polytechnic 

IMPACT OF SEASONAL CHANGES OF 
PHYSICOCHEMICAL PARAMETERS AND 
ZOOPLANKTON DIVERSITY IN WATARI 

RESERVOIR, KANO STATE, NIGERIA 

Dr. Mrs. Alpana J. Asnani 
Abhinav Bais 

Priyadarshini J. L. College of 
Pharmacy 

MOLECULAR DOCKING OF BIOLOGICALLY 
ACTIVE LIGAND FOR CALCIUM 

REGULATED Nav1.4 FOR ANTIEPILEPTIC 
ACTIVITY 

Aya A. Sebak 
Mohamed Abdel-Halim 

Gehad Mohamed 
Tarek El-Tayeb 

Iman Gomaa 

German University in Cairo 
University of Geneva, 

Switzerland 
Cairo University 
Galala University 

Nano-PDT AS A MULTITASKING AGENT IN 
THE INTRICATE MILIEU OF MELANOMA 

 Suleiman, Muhammed Mustapha 
Ahmed, Motolani Mohammed 

Mohammed, Olaitan Mutiat 
Adetunji, Nafisat Opeyemi 
Arafat, Giwa Oyindamola 

University of Ilorin 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE 
ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC 

AND SILVER NITRATE SYNTHESIZED 
EXTRACT OF MANGO LEAF AND BARK 

AGAINST ESCHERICHIA COLI AND 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS FROM 

CLINICAL SAMPLES 

  



 SESSION-3 / HALL-5 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Associate Professor Yuliia Strilchuk 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Assistant Professor Pragnesh B. 
Dalwadi 

Dr.Gurudutta P. Japee 

Government Arts and 
Commerce College 
Gujarat University 

A STUDY ON COMPARISON OF THE 
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

POLICIES IN INDIA AND OTHER NATIONS 

Adirek Vajrapatkul 
Sukhothai Thammathirat Open 

University, Thailand 
THE COINTEGRATION BETWEEN FOREIGN 

INTEREST RATES 

Que Nhu Duong 
Dang Anh Nguyen 

Can Tho University 
FACTORS AFFECTING INTENTION TO 

CONTINUE PURCHASE FOOD ONLINE OF 
CUSTOMERS IN CAN THO CITY, VIETNAM 

Dongfang Qi 
Dr. Vladimir M. Bure 

St. Petersburg State University 
STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF ASEAN-5 

Albina Chingiz HASHİMOVA 
Mehpara SABİRZADE 

Azerbaijan State Academy Of 
Physical Education And Sport, 

Baku (Azerbaijan) 

ECONOMIC BASIS OF THE DEVELOPMENT 
OF SOCIAL AREAS 

Albina Chingiz HASHİMOVA 
 

Azerbaijan State Academy Of 
Physical Education And Sport, 

Baku (Azerbaijan) 

SCIENTIFIC-CULTURAL NATURE OF 
MEDICAL TOURISM IN AZERBAIJAN AND 

IMPACT DIRECTIONS ON BUSINESS 

Dr. Mohammad Ahsan Khan Jazan University,(K.S.A) 
EFFECT OF COVID-19 ON FOREIGN DIRECT 
INVESTMENT INFLOWS IN AUTOMOBILE 

INDUSTRY IN INDIA 

Associate Professor Yuliia Strilchuk 
Kyiv National Economic 

University named after Vadym 
Hetman, Ukraine 

SMALL AND MEDIUM-SIZED 
ENTERPRISES: ISSUES OF FINANCING 

Le Tuan Anh 
Pham Duc Thuan 

Can Tho University. Vietnam 
DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN 

VIETNAM AND FRANCE FROM 2010 TO 
2020 

Gajender Kaushik Gujarat University 
PLANNING COMPETENCY IN THE NEW 

NORMAL–EMPLOYABILITY COMPETENCY 
IN POST- COVID-19 PANDEMIC 

JEAN RICHARD JOKHU 
President University West Java, 

Indonesia 

THE EFFECT OF DIGITAL INFLUENCER 
AND ATTITUDE TOWARD INVESTMENT 
INTENTION AND MEDIATED BY FOMO 

BEHAVIOUR 

  



 SESSION-3 / HALL-6 

20.01.2023 / 16.00-18.30 
Moderator: Prof. Dr. Tuğrul OKTAY 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Taner Zafer TAKMAZ 
İsmail CANER 

Forma Makina 
Balikesir University 

INVESTIGATION OF EMISSIONS OF 
NATURAL GAS-FIRED BURNERS USED IN 

INDUSTRIAL WAFER BAKING OVENS 

Prof. Dr. Tuğrul OKTAY 
Lecturer Yüksel ERASLAN 

Erciyes University 
İskenderun Technical University 

REDESIGN OF A ROTARY-WING UAV 
PROPELLER FOR AERODYNAMIC 
PERFORMANCE ENHANCEMENT 

Şahan DEMİRTAŞ 
Prof. Dr. Hüseyin ÜNAL 

Sakarya University of Applied 
Sciences 

TRIBOLOGICAL PERFORMANCES OF 
FUMED SILICA FILLED HIGH-DENSITY 

POLYETHYLENE COMPOSITES 

Asst. Prof. Dr. Abdulnasır YILDIZ 
Lec. Hasan ZAN 

Dicle University 
Mardin Artuklu University 

A MACHINE LEARNING ALGORITHM 
BASED ON WAVELET TRANSFORM AND 

LOCAL BINARY PATTERN FOR 
PARKINSON’S DISEASE DETECTION FROM 

GAIT DATA 

İsa YURDABAKAN 
Muhammet ÇAKMAK 

Karabuk University 
BELGE TANIMA SİSTEMİNDE MAKİNE 

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ 

Assoc.Prof.Dr.Talha EKMEKYAPAR 
Mehmet Said ERSOY 

University of Gaziantep 
THE IMPORTANCE OF PGA AND SOIL 

CLASS IN THE DESIGN OF MULTI-STOREY 
CONCRETE BUILDINGS 

Yavuz DEMİR 
Ferruh TURAN 

Ondokuz Mayis University 

BUCKLING ANALYSIS OF A POROUS 
ORTHOTROPIC CYLINDRICAL PANEL 
UNDER THE SHEAR DEFORMATION 

THEORY 

Mutlu YAŞAR Pamukkale University 

BOZKIR BARAJI HİDROELEKTRİK 
SANTRALİNE YÜZER GÜNEŞ ENERJİ 

SANTRALİ EKLENMESİNİN HİDROLOJİK VE 
EKONOMİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

  



 SESSION-1 / HALL-1 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Mehmet Rıza KIVANÇ 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Serpil DEMIRCI  
Arif MERMER  
Harun USLU  

Başak BOZDEMIR 

Giresun University 
University of Health Sciences 

Fırat University 
Sivas Cumhuriyet University 

SYNTHESIS OF NEW ANESTHETIC 
COMPOUNDS DERIVED FROM 2,6-DI 
ISOPROPYL ANILINE AND IN SILICO 

ANALYSIS STUDIES 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Rıza KIVANÇ Van Yüzüncü Yıl University 

POLY(3(ACRYLAMIDOPROPYL)TRIMETHYL 
AMMONIUM CHLORIDE) HYDROGELS 

INCORPORATED WITH GOLD 
NANOPARTICLES VIA VERBASCUM 

LONGIPEDICELLATUM EXTRACT FOR 
ANTIBACTERIAL APPLICATIONS 

Assistant Professor Osman Görkem 
MURATOĞLU 

İstinye University 

ANALYSIS OF SKELETAL DIRECT 
RADIOGRAPH IMAGING QUALITY AND 

EVALUATION OF REASONS FOR RE-TAKE 
FROM THE PERSPECTIVE OF AN 

ORTHOPEDIST 

Zumrut BAHAT  
Umit COBANOGLU  

Cunay ULKU  
Nuri İhsan KALYONCU   

Suleyman Caner KARAHAN   
Melek Nur YAVUZ 

Karadeniz Technical University 
AMIFOSTIN COULD NOT PREVENT 
EXPERIMENTAL RADIOTHERAPY- 

INDUCED ACUTE PERICARDITIS 

İrem HAS 
Başak ÖNEY 

 
Bezmiâlem Vakıf University 

 

AMYOTROFİK LATERAL SKLEROZA 
BESLENME YAKLAŞIMI 

Şeymanur YILMAZ 
Başak ÖNEY 

Bezmiâlem Vakıf University 
 

BESİN ZENGİNLEŞTİRME 

Emel YÜRÜK Cukurova University 
BODY MIND SOUL INTERVENTIONS IN 

HEALTH CONCEPT 

Emel YÜRÜK Cukurova University 
NURSING APPROACH FOR A CHILD WITH 

BURRED CHILD SYNDROME 

S.F.Babaeva 
M.G.Aliev 

 L.I.Rustamova 
G.Kh.Ibragimova 

Odlar Yurdu University 
Azerbaijan Medical University, 

Azerbaijan 

MONO-NOROVIRUS INTESTINAL 
INFECTION IN CHILDREN OF EARLY AGE IN 

BAKU 

Orgun GUNES 
Ataturk Training and Resarch 

Hospital 

LAPAROSCOPIC TOTAL GASTRECTOMY IN 
LOCAL ADVANCED GASTRIC CANCER 

FOLLOWING RADIOLOGICAL REMISSION 
WITH NEOADJUVANT CHEMOTHERAPY 

  



 SESSION-1 / HALL-2 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator:  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Betül SAVACI 
Assoc. Prof. Dr. Mutlu ŞAHİN 

Yıldız Technical University 

THE EFFECT OF USING CREATIVE DRAMA 
METHOD IN SCIENCE TEACHING ON 

STUDENT MOTIVATION: AN EXAMPLE OF 
MEIOSIS 

Asst. Prof. Dr. Fatih ÖZBAĞ 
Dilek ÇELİK 

Harran University  
SPECTRUM ANALYSIS OF TRAVELING 
WAVES IN PREDATOR-PREY MODEL 

ESRA BAŞARIR NOYAN  
Assoc. Prof. Dr. YILMAZ GÜNDÜZALP 

Dicle University 
A NOTE ON QUASI BI-SLANT PSEUDO-

RIEMANNIAN SUBMERSIONS ON PARA-
COSYMPLECTIC MANIFOLDS 

ESRA BAŞARIR NOYAN  
Assoc. Prof. Dr. YILMAZ GÜNDÜZALP 

Dicle University 
SOME PROPERTIES OF QUASI BI-SLANT 

PSEUDO-RIEMANNIAN SUBMERSIONS ON 
PARA-COSYMPLECTIC MANIFOLDS 

Burcu YÜZÜAK AYDIN 
Assoc. Prof.  Dr. Menekşe Seden 

TAPAN BROUTİN 
Assoc. Prof.  Dr. Çiğdem ARSLAN 

Bursa Uludag University 

STUDENT OPINIONS ON SEVENTH GRADE 
MATHEMATICS LESSON ON TEACHING 
THE SUBJECT OF RATIONAL NUMBERS 

WITH PLAY 

  



 SESSION-1 / HALL-3 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Assistant Professor Hamzeh Amin-Tahmasbi 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Mamoun Lyes Hennache 
Ali Hennache 

Ankara Yildirim Beyazit 
University (AYBU) 
Imam Mohammad 

Ibn Saud Islamic University 
(IMSIU) 

MEASURING UNDERSTANDING 
ANALYZING AND MANAGING THE MOST 

SILENT KILLER: POWER QUALITY 

Usungurua, Enefiok Okon 
Victor Etok Udoh 

Aniekan Essienubong Ikpe 
Akwa Ibom State Polytechnics 

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF COTTON 
SEED OIL EXTRACT AS POTENTIAL BRAKE 
FLUID FOR AUTOMOBILE APPLICATIONS 

Shekh Abdullah 
MD Shadab Alam 

Mohd Nashrul Bin Mohd Zubir  
Mohd Ridha Bin Muhamad 

Kazi MD. Salim Newaz 

University of Malaya 
ENHANCING EVAPORATIVE COOLING 

WITH INDEPENDENT DEHUMIDIFICATION 

Sultan J. Alharbi 
Abdulaziz S. Alaboodi 

Qassim University 

PROJECT FEASIBILITY ANALYSIS FOR 3.76 
kWp SOLAR PHOTOVOLTAIC OFF-GRID 

SYSTEM FOR PERSONAL CHALET AT 
DAMMAM CITY, SAUDI ARABIA 

Mankour Mohamed 
Miloudi Mohamed  
Merzoug Yahiaoui 

University of Ahmed Zabana of 
Relizane, Algeria 

University of Moulay Tahar, 
Saida, Algeria 

STUDY OF AN HVDC SYSTEM BEHAVIOR IN 
PRESENCE OF DC PERTURBATIONS 

Elena Sierikova 
Dr. Elena Strelnikova 

Ivan Vierushkin 

National University of Civil 
Defence of Ukraine 

A.M. Podgorny Institute for 
Mechanical Engineering 
Problems NAS of Ukraine 

BOUNDARY CONDITIONS 
DETERMINATION OF THE TANK MODEL 
AS A RIGID CYLINDRICAL SHELL WITH 

THE ELASTIC BOTTOM ON THE ELASTIC 
WINKLER BASE 

Manoj Kumar  
Atikur Rahman 

National Institute of 
Technology Srinagar, Hazratbal 

SYNTHESIS OF EFFICIENT SNO 2 /LA 2 O 3 
HETEROSTRUCTURED CATALYST WITH 

ENHANCED PHOTOCATALYTIC 
PERFORMANCE 

Assistant Professor Hamzeh Amin-
Tahmasbi 

University of Guilan, Iran 
RANKING WASTEWATER TREATMENT 

METHODS USING BWM 

Mamoun Lyes Hennache  
Ali Hennache 

Ankara Yildirim Beyazit 
University (AYBU) 
Imam Mohammad 

Ibn Saud Islamic University 
(IMSIU) 

NANOELECTRONICS: FUNDAMENTAL 
CONCEPTS OF ONE OF THE MAJOR 

TECHNOLOGIES OF NANOTECHNOLOGY 

  



 SESSION-1 / HALL-4 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Betül KARAGÖZ DURSUN   

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Dr.  Eda ÇORBACIOĞLU İzmir Democracy University 
THE EFFECT OF USE OF METAPHORS IN 

ADVERTISEMENTS ON CONSUMER 
PERCEPTION 

Asst. Prof. Dr. Betül KARAGÖZ 
DURSUN  

Eda ALEMDAR ÇANKAYA 
Volkan KARAKOÇ 

Inonu University 
Mumtaz Turhan Anatolian High 

School 
İzmit Public Education Center 

WEB 2.0 ARAÇLARI VE MÜZİK EĞİTİMİNDE 
KULLANILMA DURUMLARI 

Lec. Dr. Esra ÇETIN 
Aydın Adnan Menderes 

University 

DECISIONS TAKEN IN THE NATIONAL 
EDUCATION COUNCILS OF THE INONU ERA 
REGARDING FİNE ARTS AND MUSIC (1938-

1950) 

Sıla ZÜMRÜTYAPRAK 
Asst. Prof. Dr. Esin HAZAR 

Sivas Cumhuriyet University 

SPOR BILIMLERI AKADEMISYENLERIN 
UZAKTAN EĞITIM SONRASI YAPILAN 
UYGULAMALI ALAN DERSLERINDEKI 

KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLIŞKIN 
GÖRÜŞLERI 

Cihad ATAY  
Assoc. Prof.  Dr. Türker BIYIKLI 

Nişantaşı University 

SPOR YÖNETİCİLERİNİN 
MOTİVASYONLARININ BAŞARI 

DÜZEYLERİNE OLAN ETKİLERİNİN 
İNCELENMESİ 

Lec. Dr. Seda YALÇIN Igdır University 
THE RELATIONSHIP OF LEG STRENGTH 

AND DYNAMIC BALANCE PERFORMANCE 

  



 SESSION-1 / HALL-5 

21.01.2023 / 10.00-12.30 
Moderator: Dr. Bruno RUMYARU 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Ananda Majumdar 
The University of 
Alberta,Canada 

ROLE OF THE ROYAL WOMEN IN THE 
OTTOMAN KINGDOM: A POWER CONCEPT 

Sobia Maqsood 
Dr. Saira Akhtar 

University of Agriculture 
Faisalabad, Pakistan 

CONSANGUINEOUS MARRIAGES AND 
THEIR IMPACTS UPON WOMEN’S 

REPRODUCTIVE HEALTH: A CAUSE STUDY 
OF FAISALABAD PUNJAB, PAKISTAN 

Olubanjo-Olufowobi, Olufunso Mountain Top University 
THE DEHUMANIZATION OF HUMANITY 

THROUGH PORNOGRAPHY 

Thi-Hoang-Anh TRAN Can-Tho University 
TERRITORIAL DEVELOPMENT THROUGH 
ITINERANT TOURISM: A CASE STUDY OF 

CYCLE TOURISM IN FRANCE 

Gursimar Kaur 
Ambedkar Institute of Hotel 
Management, Chandigarh 

EFFECT OF COVID 19 ON STREET FOOD 
CONSUMERS IN DELHI 

Associate Professor Fariba Sharifian  
Iran’s Cultural Heritage and 
Tourism Research Institute 

THE MOTIF OF ANAHITA ON SASSANIAN 
SEALS 

Dr. Bruno RUMYARU 
President University, 

INDONESIA 

BUILDING HUMAN DIGNITY IN THE 
SYNCHRONOUS LEARNING PROCESS 
THROUGH A CULTURAL APPROACH 

LE Ba Quynh Chau Nha Trang University 
SLOW TOURISM – A NEW TREND OF 

SUSTAINABLE TOURISM 

Ms. Happy Baglari  
Ms. Seemasree Rajbongshi 

Assam Down Town University 

A QUANTITATIVE STUDY ON 
NOMOPHOBIA AND ITS IMPACT ON 
STUDENTS OF ASSAM DOWN TOWN 

UNIVERSITY 

Afriana 
Tomi Arianto 

Universitas Putera Batam, 
Indonesia 

EXAMINING POSSITIVE POLITENESS 
STRATEGIES IN ENGLISH BUSINESS 

LETTER IN BATAM RIAU ISLAND, 
INDONESIA: PRAGMATIC APPROACH 

Hamza Jamal Jassim 
Prof. Dr. JAGDISH JOSHI 

Gujarat University 
A PRAGMATIC STUDY OF RUMORS IN 

BROADCASTING 

  



 SESSION-2 / HALL-1 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Asst. Prof. Dr. Demet KOÇYİĞİT 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Asst. Prof. Yasemin Güniz SERTEL İstanbul University 
A JOURNEY IN TIME: A HISTORICAL AND 

AN ANTHROPOLOGICAL GAZE INTO 
WOMEN’S POSITION 

Assist. Prof. Dr. Necdet YILDIZ Anadolu University 
ON SOCRATES’ UNDERSTANDING OF 

PHILOSOPHOS IN PLATO’S APOLOGIA: A 
CONTEMPORARY PERSPECTIVE 

Asst. Prof.  A.Nursen DURDAĞI Sakarya University KOD VE ÇEVİRMEN EĞİTİMİ 

Sevda ABBASOVA 
Azerbaijan State Pedagogical 

University 

PLANNING OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
ON THE SUBJECT OF AZERBAIJAN 

LANGUAGE 

Asst. Prof. Dr. Demet KOÇYİĞİT 
Fatih Sultan Mehmet Vakıf 

University 

CULTURAL IDENTITY THOUGHT OF 
MEHMET KAPLAN AND NİHAD SAMİ 

BANARLI 

Asst. Prof. Dr. Mehmet Fetih 
YANARDAĞ 

Mine ŞEN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam 
University 

AS A NOVALIST EMINE IŞINSU 

Emre GÜNAY Van Yüzüncü Yıl University 
INSCRIPTION ON EARLY ISLAMIC GOLD 

COINS 

Dr. Hüseyin Şevket Çağatay ÇAPRAZ Kırklareli University 
THE DEVELOPMENT OF TURKISH-
HUNGARY RELATIONS IN THE 16TH 

CENTURY 

  



 SESSION-2 / HALL-2 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Dr. Selma Mine KARA APAYDIN 

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Fzt. Ayşe BAŞAK YÜZBAŞIOĞLU 
Assoc. Prof. Dr. Yıldız 

ERDOĞANOĞLU 

Ministry of National Education 
Antalya Bilim University 

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP 
BETWEEN POSTURAL CONTROL AND 

UPPER EXTREMITY SKILLS AND 
FUNCTIONAL INDEPENDENCE LEVEL IN 

CHILDREN WITH AUTISM 

Kübra CERAN DEVECİ 
Sanlıurfa Oral and Dental 

Health Hospital 

TREATMENT OF GINGIVAL RECESSION 
WITH FREE GINGIVAL GRAFT: A CASE 

SERIES 

Dr. Mehmet Fatih DEVECI 
Sanliurfa Training and 

Research Hospital 

NEWBORNS FOLLOWED UP WITH THE 
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ADRENAL 

HYPERPLASIA; CASE SERIES 

Asst. Prof. Dr. İlyas ÖZÇİÇEK İstanbul Medipol University 
THE POTENTIAL USE OF SILK FIBROIN-

BASED BIOMATERIALS IN NEURAL TISSUE 
ENGINEERING AREA 

Lec. Dr. Gülşah ALYAR Atatürk University 
STRENGTHENING NATIONAL NEWBORN 

SCREENING PROGRAMS 

Dr. Zeynep İlknur DOĞAN AKARSU 
SBÜ Antalya Education and 

Research Hospital 
RADIOTHERAPY APPROACHES IN SMALL 

CELL LUNG CANCER 

Dr. Hatice Feray ARİ 
Sanliurfa Training and 

Research Hospital 

EVALUATION OF MULTIPLE ORGAN 
FAILURE DEVELOPMENT STATUS AND 
PROGNOSIS IN PEDIATRIC INTENSIVE 

CARE PATIENTS 

Sebile AZIRAK University of Adıyaman 
THE PROTECTIVE EFFECTS OF 

MISOPROSTOL AGAINST AMIKACIN-
INDUCED PANCREATIC INJURY 

Dr. Selma Mine KARA APAYDIN Kayseri City Hospital 
IN ETIOLOGY OF PATIENTS COMING WITH 

EMPIYEMA MALIGNITE; IS IT POSSIBLE? 
Ökkeş ZORTUK  
Günay YILDIZ 

SBU Antalya Training and 
Research Hospital 

CASE REPORT: A RARE ALLERGIC 
REACTION KOUNIS SYNDROME 

Ayşenur BODUR  
Aslı SADE MEMISOGLU 

Dokuz Eylül University 

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF 
CANCER STEM CELLS DURING 

DIFFERENTIATON OF COLON CANCER 
CELLS 

  



 SESSION-2 / HALL-3 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Prof. Dr. Valentina Marinescu  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

Abdulsattar Jubair Mohammed 
Dr. Rucha Brahmbhatt 

Gujarat University, India 
Samarpan Arts & Commerce 

College 
THE IMPACT OF RACISM IN NATIVE SON 

Irina-Ana DROBOT 
Technical University of Civil 

Engineering Bucharest 
WHAT IS THE IMAGIST VIEW ON POETRY? 

Prof. Dr. Valentina Marinescu 
Assoc. Prof. Dr. Ramona Marinache 

University of Bucharest 
A SOCIOLOGICAL APPROACH OF CRIME 

NOVELS 

Tanzeela Nazeer ---- 
TEXTURE IN THE TEXT OF OSCAR WILDE’S 

THE HAPPY PRINCE: A STUDY OF 
GRAMMATICAL COHESION 

Santa Stopniece 
Suzhou Polytechnic Institute of 

Agriculture 
PERSONAL VOICE IN ENGLISH SPEAKING 

AND INTERVIEWS 

Plamen Glogov 
Vasilena Vasileva 

Bulgarian Academy of Sciences 
Community center “Dobri 

Chintulov- 1935” 

INTERACTIVE TECHNIQUES IN 
PERFORMANCES FOR KIDS FROM THE 

PRACTICE OF THE BULGARIAN 
THEATER“KONNIK” 

Aisulu Ayapbergenova 
al-Farabi Kazakh National 

University 

AN ANALYSIS OF CREATIVE AND DIGITAL 
SPACES IN KAZAKHSTAN, AND ITS IMPACT 

ON CREATIVE INDUSTRY OF CENTRAL 
ASIA 

Dr. Risman Mat Hasim University Putra Malaysia 
IMPROVING THE ESTIMATE FOR THE 

PURSUER’S DISTANCE FROM THE ORIGIN 

Brandon Zachary David Keningau Vocational College 
SPOT &STOP: RAISING AWARENESS ON 

SPAM THROUGH A DOCUMENTARY VIDEO 

  



 SESSION-2 / HALL-4 

21.01.2023 / 13.00-15.30 
Moderator: Dr. Hanane Meddas  

 

Zoom Meeting ID: 814 7574 0484 / Zoom Passcode: 202122 
 

AUTHOR AFFILIATION TITLE 

CHERGUI MOUSSA  
 GHERISSI DJALEL EDDINE 

TITAOUINE MOHAMED 

University of Biskra, Algeria 
University of Souk Ahras, 

Algeria 

COMPARISON OF PHYSICOCHEMICAL 
PROPERTIES OF THE CAMEL MILK AT THE 
END LACTATION STAGE RAISED IN TWO 
DIFFERENT ARID REGIONS: BISKRA AND 

EL OUED, ALGERIA 

Mustafizur M. Rahman  
Ummi Fatimah 

International Islamic University 
Malaysia 

REPRODUCTIVE BIOLOGY AND 
MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN 

NEMIPTERUS SPECIES 

Bouaicha Saliha  
Belahssen Okba 

University of Mohamed Khider , 
Biskra, Algeria 

ELABORATION AND CHARACTERIZATION 
OF THIN FILMS NANOSTRUCTURES BASED 

ON NiO 

Hanane Meddas  
Lakil Abdelghani 

University of Mohamed Khider , 
Biskra, Algeria 

SPIN COATING METHOD DEPOSITED TIN 
OXIDE THIN FILMS AT VARIOUS FILM 

THICKNESS 

Olena Panchenko 
Oles Honchar Dnipro National 

University, Ukraine 
GLUTTONIC DISCOURSE AS A SOCIO-

LINGUISTIC DISCOURSE 

Amin Abbasi  
Sara Bazzaz  
Ali Esmaeili  

Mahdi Asghari Ozma 

Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 

Tabriz University of Medical 
Sciences, Tabriz, Iran 

EVALUATION OF ANTICANCER EFFECTS 
OF POSTBIOTICS OF LACTOBACILLUS 

CASEI L431 ON HCT-116 CANCER AND HFF 
NORMAL CELL LINES 

Ali Esmaeili  
Amin Abbasi  

Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 

DECELLULARIZED MATERIALS WITH 
XENOGRAFT ORIGIN FOR CORNEAL 

REGENERATION 

Seyed Ali Askarpour 
Tehran University of Medical 

Sciences, Tehran, Iran 

FOOD-PROCESSING CONTAMINANTS IN 
EDIBLE VEGETABLE OILS; POLYCYCLIC 

AROMATIC HYDROCARBONS, 
MONOCHLOROPROPANEDIOL AND 

GLYCIDYL ESTERS, AND MINERAL OIL 
HYDROCARBONS: A REVIEW 

Filiz HAZAL  
Hatice Neval ÖZBEK  

Fahrettin GÖĞÜŞ  
Murat YILMAZTEKIN  
Derya KOÇAK YANIK 

University of Gaziantep  
Inonu University 

UTILIZATION OF PISTACHIO SHELL AS A 
FEEDSTOCK FOR XYLITOL PRODUCTION 

BY CANDIDA TROPICALIS 

Filiz HAZAL  
Hatice Neval ÖZBEK  

Fahrettin GÖĞÜŞ  
Murat YILMAZTEKIN  
Derya KOÇAK YANIK 

University of Gaziantep  
Inonu University 

BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTION OF 
XYLITOL FROM LIGNOCELLULOSIC 
BIOMASS AND FUTURE ASPECTS 
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Asst. Prof. Shital P Kale 
Dr. R. P. Labade 

---- IOT BASED TRANSPORTATION SYSTEM 

Wadi Khalid ANUAR 
Faisal ZULHUMADI 

Mazri YAAKOB 
Haikal ISMAIL 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

MITIGATING TRANSPORTATION 
PROBLEMS VIS-À-VIS FLOODING: A STUDY 

OF ACCEPTANCE ON VEHICLE ROUTING 
PROBLEM WITH FLOOD AVOIDANCE (VRP-

FA) OPTIMIZATION METHOD FOR 
LOGISTICS COMPANIES 

Faisal ZULHUMADI 
Wan Nadzri OSMAN 

Kamaruddin RADZUAN 
Mohammad Zikry Harith 

MOHAMMAD ZAHID 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

ACCEPTANCE OF MACHINE-TO-MACHINE 
(M2) IMPLEMENTATION IN THE 

MALAYSIAN MANUFACTURING SECTOR: 
THE CASE OF BUKIT KAYU HITAM 

Haikal ISMAIL 
Faisal ZULHUMADI 

Mazri YAAKOB 
Wadi Khalid ANUAR 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA) 
ADOPTION IN MALAYSIAN 

MANUFACTURING SECTOR: THE CASE OF 
BUKIT KAYU HITAM INDUSTRIAL PARK 

Faisal ZULHUMADI 
Najwan NAZMIR 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

ADAPTABILITY TOWARDS HYBRID WORK 
ENVIRONMENT AMONG SME COMPANIES 
IN CYBERJAYA: COVID-19 ENDEMIC ERA 

Mazri YAAKOB 
Faisal ZULHUMADI 

Mohd Nasrun MOHD NAWI 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

BIM-FUZZY TOPSIS ACCEPTANCE BY 
DEVELOPERS IN MALAYSIAN 

CONSTRUCTION: THE CASE OF KEDAH 

Aini Nabilah 
Ku Nurarfa Athirah 

Universiti Utara Malaysia, 
Malaysia 

STRATEGIES TO IMPROVE EFFICIENCY 
FOR COMMERCIAL VEHICLE ENTRY 

PROCESS AT BUKIT KAYU HITAM 

Yuliia Stashenko 
Oleksandr Gavrilovskyi 

Kyiv National Economic 
University named after Vadym 

Hetman 

FEATURES OF ATTRACTING LOAN 
CAPITAL FOR UKRAINIAN ENTERPRISES 

Chennai Yassmine  
Belaidi Salah 

University of Biskra 
IN SILICO INVESTIGATION OF SEVERAL 
SERIES OF HETEROCYCLIC MOLECULES 

FOR DRUG DISCOVERY 
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Technology,Dindigul 

CAMERA VISION BASED TRASH 
CLASSIFICATION AND DETECTION USING 

DEEP LEARNING 

S.Gunasekar  
Dr.N.Ramesh  
 Dr.G.Vennila 

K.S.Rangasamy College of 
Technology 

IMPACT OF ALCCOFINE ON THE 
STRENGTH AND DURABILITY PROPERTIES 

OF CEMENT CONCRETE 

ERRAKKAS Khalid 
ATIFI Youness 

RAIHANI Abdelhadi 
KISSAOUI Mohammed 

Rachid LAJOUAD 
Ali BOUKLATA 

Hassan II university of 
Casablanca, Morocco 

Moulay Ismail University, 
Morocco 

SMART GRID PRODUCTION COST 
OPTIMIZATION BY BELLMAN ALGORITHM 

Youness Ighris  
Yassine Bouhouchi  

Jamal Baliti  
Mohamed Hssikou  

Youssef Elguennouni  
Ahmed Moussaoui 

University of Sultan Moulay 
Slimane 

Moulay Ismail University of 
Meknes 

LATTICE BOLTZMANN SIMULATION OF 
NATURAL CONVECTION IN AN INCLINED 
SQUARE CAVITY WITH SINUSOIDAL LEFT 

WALL TEMPERATURE 

Safia Kissoum 
Pr Samir Ladaci 

National Polytechnic School of 
Constantine, Algeria 

MODELIZATION AND ROBUST ADAPTIVE 
CONTROL OF BARCELONA SEWER SYSTEM 

BASED ON FRACTIONAL ORDER LPV 
MODELS 

Abdellatif AIT MANSOUR 
Amine TILIOUA  

Mohammed TOUZANI 

1Research Team in Thermal 
and Applied Thermodynamics 

(2.T.A.) 
Mechanics, Energy Efficiency 

and Renewable Energies 
Laboratory (L.M.3.E.R.) 

Moulay Ismaïl University of 
Meknès, Morocco 

IMPLEMENTATION OF ARTIFICIAL 
NEURAL NETWORKS AND RANDOM 

FORESTS FOR SOLAR ENERGY 
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Dr. Santoshi Misra 
St. Ann’s College 

for Women 

SIGNIFICANCE OF SCIENTIFIC RESEARCH 
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UNDERGRADUATE STUDENTS 
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DEMOCRACY AND TAXATION: THE 

EXAMPLE OF OECD  

Dr. Filiz ÖZBAY ---- FISCAL DRAG: TURKEY IMPLEMENTATION 

Asst. Prof. Dr. Tuba TURGUT IŞIK 
Tuba ERBAZ TARCAN 

Canakkale Onsekiz Mart 
University 

WOMEN’S PREFERRED METHODS IN 
SHOPPING AND ITS DETERMINANTS 

Asst. Prof. Dr. Tuba TURGUT IŞIK 
 

Canakkale Onsekiz Mart 
University 

COMPARISON OF WOMEN’S LABOR 
MARKET INDICATORS 

Dr. Fahrettin SÖKER 
Kahramanmaraş Sütçü İmam 

University 

COMPARATIVE EXAMINATION OF THE 
RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL 

INNOVATIONS AND FINANCIAL 
EFFICIENCY WITHIN THE FRAMEWORK OF 

THE DEVELOPMENT LEVELS OF 
COUNTRIES 

Asst. Prof. Dr. Ercan KESER 
Umut ARKAN 

Agrı İbrahim Cecen University 

INVESTIGATION OF CONSUMER CYNICISM 
WITHIN THE SCOPE OF DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS: AN APPLICATION IN 
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Pınar YILDIRIM Mardin Artuklu University PARA VAKIFLARINDA MURABAHA 
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Joanna Cieplińska 
 Anna Kopiczko 

Małgorzata Dębowska 

 
College of Rehabilitation 

Józef Piłsudski University of 
Physical Education in Warsaw 

Nalecz Institute of 
Biocybernetics and Biomedical 

Engineering 

EFFECT OF CIGARETTE SMOKING ON 
BONE MINERAL DENSITY AND BONE MASS 

IN EUROPEAN ORIGIN HEALTHY MEN 

Anastasia Vyacheslavovna Makhova Russian State Social University 
PHYSIOLOGICAL FEATURES OF A 

HEALTHY YOUTH ORGANISM IN THE 
CONDITIONS OF CENTRAL RUSSIA 

Anna Kopiczko PhD  
 Patrycja Widłak PhD  

Małgorzata Jusiakowska-Piputa PhD 
Monika Łopuszańska-Dawid Prof.  

Józef Piłsudski University of 
Physical Education in Warsaw 

Witelon Collegium State 
University 

LIPID PROFILE, GENERAL FATNESS AND 
BONE MINERAL STATUS IN EUROPEAN 

ORIGIN YOUNG WOMEN AND MEN 

Mercy Elenwo  
Phillip O. Okerentugba  

Iheanyi O. Okonko 
University of Port Harcourt 

COINFECTION OF HBV AMONG HIV-
INFECTED PATIENTS: ACROSS-SECTIONAL 

STUDY IN RIVERS STATE, NIGERIA 

Elena Sergeevna Tkacheva 
Vologda State Dairy Farming 

Academy named after N.V. 
Vereshchagin 

PLATELET ACTIVITY IN OPTIMAL 
FUNCTIONAL STATUS PIGLETS DURING 

THE LAIRY NUTRITION PHASE 

Vladimir Vladimirovich Zaitsev 
Samara State Agrarian 

University, Samara, Russia 

OPTIMIZATION OF THE STATE OF 
HEMOSTASIS IN CALVES AND PIGLETS 

THAT SURVIVED A HYPOCOOLING 
EPISODE 

Svetlana Yurievna Zavalishina Russian State Social University 
PLATELET ACTIVITY IN CALVES IN THE 

MIDDLE OF EARLY ONTOGENESIS 

 
Firoj A.Tamboli 

 Harinath N. More  
Nilofar A. Tamboli  
 Kamal A. Alaskar 

Bharati Vidyapeeth College of 
Pharmacy 

Dr. J. J. Magdum Ayurved 
Medical College 

Bharati Vidyapeeth (Deemed to 
be University) 

Institute of Management 
Kadamwadi 

CHYAWANPRASH : AN ANCIENT INDIAN 
AYURVEDIC MEDICINAL FOOD FOR THE 

MANAGEMENT OF HEALTH 
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George TOADER  
Cătălin-Ioan ENEA  

Elena Violeta TOADER  
Leonard ILIE 

University of Agronomic 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Bucharest 

Suceava Agricultural Research-
Development Station 

Academy of Economic Studies of 
Bucharest 

REDUCTION OF SOIL CHEMISTRY AND NPK 
DOSAGE IN AGRICULTURE USING 

DENITRIFYING BACTERIA. RESEARCH ON 
THE RESEARCH-DEVELOPMENT STATION 

FOR AGRICULTURE SUCEAVA 

Dr Mahmood Ahmed, PhD 
University of Education, Lahore-

Pakistan 

ANTIUREASE EFFECT OF 
BENZENESULFONOHYDRAZIDES, IN VITRO 

AND IN SILICO STUDIES 

Dr. Muhammad Ahmad 
University of Education, Lahore, 

Pakistan 

IMPROVING THE ELECTRODIALYSIS 
TRANSPORT CHARACTERISTICS OF 
POLYELECTROLYTE MULTILAYERS 

DEPOSITED ON ION-EXCHANGE 
MEMBRANES 

Assoc. Prof. Taner EKİCİ Sivas Cumhuriyet University 
GEOCHRONOLOGICAL AND GEOCHEMICAL 

EVIDENCES FROM THE KARACADAĞ 
VOLCANIC COMPLEX 

MUSTAFA AL-FATYAN 
Assist. Prof. Dr. HAKAN ASLAN 

Sakarya University 

TRAVEL TIME RELIABILITY ANALYSIS OF 
URBAN TRANSPORTATION NETWORK IN 

THE CITY OF BAGHDAD USING PROBE 
VEHICLE (GPS) 

Asst. Prof. Dr. Bora ÖÇAL Suleyman Demirel University 

FOCUS GROUP INTERVIEW ON 
DETERMINING THE FACTORS AFFECTING 
LONG-DISTANCE DRIVERS WORKING IN 
TRANSPORTATION ENTERPRISES: THE 

CASE OF ISPARTA PROVINCE 

Tolga KARAZEHIR 
Adana Alparslan Türkeş Science 

and Technology University 

REDUCED GRAPHENE 
OXIDE/POLYANILINE BLENDED WITH 

COBALT FERRITE NANOCOMPOSITE FOR 

SYMMETRIC SUPERCAPACITOR DEVICE 
Uğur Serkan BALTACI  

İsrafil KARADÖL  
Ö. Fatih KEÇECİOĞLU  

Kahramanmaras Sutcu Imam 
University 

Kilis 7 Aralık University 

INVESTIGATION OF MARMARA REGION 
WPP GENERATION RAMP EVENTS IN 

DIFFERENT TIME PERIODS 
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Major Gheorghe Giurgiu 
Prof. dr. Manole Cojocaru 

Deniplant-Aide Sante Medical 
Center 

Titu Maiorescu University, 
Romania 

THE GUT-BRAIN-SKIN AXIS IN ACNE: 
IMPACT OF POLENODERM 

Ramin Aslani 
Parnian Samimi 

Dr. Ebrahim Molaee-aghaee 
Dr. Parisa Sadighara 

University of Medical Sciences, 
Tehran, Iran 

MEASUREMENT OF AFLATOXIN B1 IN THE 
KERNEL OF IMPORTED RAW HAZELNUTS 

IN IRAN 

Angela M. IONICĂ  
 Anca IEREMIA  

Zsuzsa KALMÁR  
 Violeta T. BRICIU 

Clinical Hospital of Infectious 
Diseases of Cluj-Napoca 

“Iuliu Haţieganu” University of 
Medicine and Pharmacy 

University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Cluj-Napoca 

PREVALENCE AND GENETIC 
CHARCHTERIZATION OF GIARDIA 
INTESTINALIS IN HOSPITALIZED 

PATIENTS FROM NORTHWESTERN 
ROMANIA: PRELIMINARY RESULTS 

Sandra Trzcińska 
Joanna Cieplińska 

College of Rehabilitation, 
Poland 

COMPENSATORY THERAPY OF SCOLIOSIS 

 
Dr Ivan PAVLOVIĆ 
DVM Vlada ANTIĆ 

DVM Dragana PETKOVIĆ 
DVM Nikola NEDELJKOVIĆ 

 

Veterinary Ambulance Djole 
and Prle, Belgrade, Serbia 
Veterinary Ambulance Pet 

Wellness Eva, Belgrade, Serbia 
 

PRESENCE OF HEARTHWORM INFECTION 
OF PETS DOG IN BELGRADE AREA IN 

PERIOD 2019-2020 

Prof Sadhna Jain University of Delhi 
HIV/AIDS @35: ACHIEVEMENTS AND 

CHALLENGES FOR INDIA@75 

Georgiana Deak 
University of Agricultural 
Sciences and Veterinary 
Medicine of Cluj-Napoca 

WILDCATS AS RESERVOIRS FOR CARDIO-
PULMONARY NEMATODES 

I Ketut Berata  
I Made Kardena 

Udayana University 
COMPARISON OF ESSENTIAL HEAVY 

METAL LEVELS IN THE LIVER OF BALI 
CATTLE AND LOCAL GOATS 

Masliza Maskin 
Latifah Abdul Aziz 

Muhammad Irsyad Daud 
Dr Segar Rajamanickam 

Dr Putri Anis Syahira Mohamad 
Jamil 

Politeknik Seberang Perai 
Politeknik Mukah 

Jabatan Kesihatan Negeri Perlis 
Universiti Tunku Abdul Rahman 

WORKING FROM HOME (WFH) DURING 
COVID-19 IN MALAYSIA: THE 

UNFORESEEN ERGONOMIC HAZARDS 
AMONG WORKERS WORKING IN KANGAR 

DISTRICT HEALTH OFFICE 

Assistant Professor Atallah Alenezi 
Assistant Professor Isabelita N. 

Pandaan 
Ramon Perley M. Pandaan 

Shaqra University 
King Saud University 

APPLIED MEDICAL STUDENTS ATTITUDES 
TOWARD MENTAL HEALTH PROBLEM: A 

Cross-sectional Study in Saudi Arabia 
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DR. Dinoop K  
Devisree S  

Nadhasha Beegum  
Nusiba K  

Anasooya AV  
 Teena M S  
Lakshmi S  

Afra S, Nandhitha K  
Krishnapriya MK  

Aleena T R  

Mahatma Gandhi 
University 

TWENTY-FIRST CENTURY FOR BLUE 
ECONOMY: A STUDY OF THE INDIAN 

ECONOMY  

D.S.Pathania 
Anjali 

GNDEC Ludhiana(Punjab)INDI 
GGI Khanna(Punjab) INDIA 

A PROBLEM OF SURFACE WAVES IN 
TRANSVERSELY ISOTROPIC MEDIA- 

A REVIEW 

 
E. Karthikeyan 

R. Santhana Krishnan  
 S. Dinesh Kumar  
D. Mahalakshmi  
Binoy Varghese 

Cheriyan 

Saveetha Institute of Medical 
and Technical Sciences 

TVM College of Pharmacy 

CLERODENDRUM SERRATUM HAS BEEN 
SUGGESTED AS A POSSIBLE MALE HERBAL 

CONTRACEPTION 

Mr. Anshul Jain Jagran Lakecity University 
CONTRIBUTION OF MEDIA IN SOCIAL 

AWARENESS FOR THE SOCIETY AND HOW 
IT IS ENHANCING 

Samuel Akpadiagha Etuk 
Obot, Afia-ama Udofia 

Akwa Ibom State Polytechnic 
JUDICIAL REVIEW OF LEGISLATIVE AND 

EXECUTIVE ACTIONS IN NIGERIA 
DEMOCRACY 

Abderrahmane Noui 
Center for Scientific and 

Technical Research on Arid 
Regions (CRSTRA) 

THE RIGHT METHOD FOR PUBLISHING 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE SOCIAL 

SCIENCES 
 

Bahar Hashemi 
Ahmad Farhad Talebi 

Amin Janghorbani 
Semnan University 

PROCESSING OF RECURRENT NEURAL 
NETWORK ARCHITECTURES FOR 

DEPRESSION DIAGNOSIS BASED ON 
COMMENTS WRITTEN IN SOCIAL MEDIA 

Rabia Riaz 
University of Management and 
Technology, Lahore, Pakistan 

NEUROTICISM, UNSTABLE 
RELATIONSHIPS, LACK OF 

COMMUNICATION, SELF-INDULGING 
ACTIVITIES; PREDICTORS OF MENTAL 

HEALTH PROBLEMS IN YOUNG ADULTS 

Novi Kumalasari 
Universitas Islam Negeri K.H 

Abdurrahman Wahid 
Pekalongan 

THE URGENCE OF TEACHER CHARACTER 
PERSONALITY COMPETENCE IN 

OVERCOMING MORAL DEGRADATION IN 
THE 5.0 ERA 
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ÖZET 

Sosyal yaşamda kişiler arası ilişkilerde toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi olduğu 

gözlemlenmektedir. Sağlıklı kişiler arası ilişkiler kurabilmek için iletişim becerileri oldukça 

önemlidir. İletişim becerileri arasında yer alan kendini açma davranışının kişiler arası 

ilişkilerin başlamasında ve sürdürülmesindeki yeri göz ardı edilemez. Erik Erikson’un 

psikososyal gelişim kuramına göre; ilk yetişkinlik döneminde bulunan üniversite 

öğrencilerinin yakın ilişkiler kurması ve kişiler arası ilişkilere daha fazla önem vermesi 

beklenmektedir. Sağlıklı kişiler arası ilişkiler için toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi 

bakış açısının kazanılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile kendini açma davranışı arasındaki ilişkiyi 

cinsiyet ile algılanan ebeveyn tutumu açısından incelemektir. 

Çalışmanın örneklemi tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Çalışmanın örneklemini 

Türkiye’de çeşitli üniversitelerde eğitim görmekte olan 320 kadın, 226 erkek olmak üzere 

toplam 546 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubuna Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum 

Ölçeği, Kendini Açma Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu uygulanmıştır. Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği ve Kendini Açma Ölçeği değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçmek 

amacıyla Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri 

tutumları ve kendini açma davranışlarına ilişkin puanlarının cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile bağımsız örneklemler için t-testi; anne-baba 

tutumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ANOVA 

uygulanmıştır. Katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının eşitlikçi tutum alt boyutu 

ile kendini açma davranışının dürüstlük alt boyutu ve niyet alt boyutu arasında pozitif yönde 

orta düzeyde bir ilişki; kendini açma davranışının miktar alt boyutu ile arasında pozitif yönde 

düşük düzeyde bir ilişki; kendini açma davranışının kontrol alt boyutu ve olumluluk alt 

boyutu ile arasında negatif yönde düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların 

toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının geleneksel tutum alt boyutu ile kendini açma 

davranışının dürüstlük alt boyutu, miktar alt boyutu ve niyet alt boyutu arasında negatif yönde 

orta düzeyde bir ilişki; kendini açma davranışının kontrol alt boyutu ve olumluluk alt boyutu 

arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Katılımcıların cinsiyetleri ve 

eşitlikçi tutum alt boyutu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Anlamlı farklılık kadınlar lehinedir. Katılımcıların cinsiyetleri ve geleneksel tutum alt boyutu 

ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Anlamlı farklılık erkekler 

lehinedir. Çalışmanın sonuçları cinsiyet ve kendini açma davranışının dürüstlük, miktar, niyet 

ve olumluluk alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir. Katılımcıların cinsiyetleri ve kendini açma davranışının kontrol alt boyutu 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Anlamlı farklılık kadınlar 

lehinedir, erkelerde anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Eşitlikçi tutuma sahip olan 
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katılımcıların algıladıkları baba tutumuna göre anlamlı fark baskıcı koruyucu tutum ve 

otoriter tutum arasında; algıladıkları anne tutumuna göre anlamlı fark ilgisiz-kayıtsız tutum ve 

baskıcı-otoriter tutum arasındadır. Geleneksel tutuma sahip olan katılımcıların algıladıkları 

baba tutumuna göre anlamlı fark koruyucu tutum ve baskıcı-otoriter tutum arasında; 

algıladıkları anne tutumuna göre anlamlı farkın ilgisiz-kayıtsız tutum ve demokratik tutum 

arasındadır. Katılımcıların kendini açma davranışının dürüstlük, miktar, niyet, kontrol ve 

olumluluk alt boyutu baba tutumuna göre farklılık göstermektedir. Katılımcıların kendini 

açma davranışının dürüstlük, niyet ve kontrol alt boyutu anne tutumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

Araştırmanın sonucuna göre cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri tutumunu etkilemektedir; 

erkekler daha fazla geleneksel tutuma sahip iken kadınlar daha fazla eşitlikçi tutuma sahiptir. 

Araştırmanın sonuçlarına göre; üniversite öğrencisi kadınlar erkek öğrencilere oranla daha 

fazla kontrol eğilimindedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Kendini Açma, Üniversite Öğrencileri, 

Cinsiyet 

 

 

ABSTRACT 

It is observed that gender roles have an effect on interpersonal relations in social life. 

Communication skills are very important for establishing healthy interpersonal relationships. 

The role of self-disclosure behavior, which is among the communication skills, in the 

initiation and maintenance of interpersonal relations cannot be ignored. According to Erik 

Erikson's psychosocial development theory; University students in their early adulthood are 

expected to establish close relationships and attach more importance to interpersonal 

relationships. For healthy interpersonal relations, it is necessary to gain an egalitarian 

perspective on gender roles. The aim of this study; The aim of this study is to examine the 

relationship between university students' attitudes towards gender roles and self-disclosure 

behavior in terms of gender and perceived parental attitude. 

The sample of the study was selected by random sampling method. The sample of the study 

consists of a total of 546 students, 320 women and 226 men, studying at various universities 

in Turkey. Gender Roles Attitude Scale, Self Disclosure Scale and Personal Information Form 

were applied to the study group. Pearson Correlation analysis was applied to measure the 

relationship between Gender Roles Attitude Scale and Self Disclosure Scale variables. T-test 

for independent samples in order to determine whether the scores of the participants regarding 

gender roles attitudes and self-disclosure behaviors differ according to the gender variable; 

ANOVA was applied to determine whether it differs according to the parent attitude veriable. 

There is a moderate positive relationship between the egalitarian attitude sub-dimension of the 

participants' gender roles attitudes and the honesty and intention sub-dimensions of self-

disclosure behavior; a low level of positive correlation between self-disclosure behavior and 

quantity sub-dimension; There is a low negative correlation between self-disclosure behavior 

and control sub-dimension and positivity sub-dimension. There is a moderate negative 

relationship between the traditional attitude sub-dimension of the participants' gender role 

attitudes and the honesty sub-dimension, quantity sub-dimension and intention sub-dimension 

of self-disclosure behavior; There is a low level of positive correlation between control sub-

dimension and positivity sub-dimension of self-disclosure behavior. There is a statistically 

significant difference between the genders of the participants and the egalitarian attitude sub-

dimension. Significant difference is in favor of women. There is a statistically significant 

difference between the gender of the participants and the traditional attitude sub-dimension. 
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Significant difference is in favor of men. The results of the study show that there is no 

statistically significant difference between the sub-dimensions of honesty, quantity, intention 

and positivity of gender and self-disclosure behavior. There is a statistically significant 

difference between the gender of the participants and the control sub-dimension of self-

disclosure behavior. Significant difference is in favor of women, there is no significant 

difference in men. According to the perceived father attitude of the participants with an 

egalitarian attitude, there was a significant difference between the oppressive protective 

attitude and the authoritarian attitude; According to the perceived maternal attitude, there is a 

significant difference between the indifferent-indifferent attitude and the oppressive-

authoritarian attitude. According to the perceived father attitude of the participants who have 

traditional attitudes, there is a significant difference between protective attitude and 

oppressive-authoritarian attitude; According to the perceived maternal attitude, the significant 

difference is between the indifferent-indifferent attitude and the democratic attitude. The 

honesty, quantity, intention, control and positivity sub-dimensions of the participants' self-

disclosure behavior differ according to the father's attitude. The honesty, intention and control 

sub-dimensions of the participants' self-disclosure behavior differ according to the mother's 

attitude. 

According to the results of the research, gender affects the attitudes towards gender roles; 

While men have more traditional attitudes, women have more egalitarian attitudes. According 

to the results of the research; College student women tend to be more controlling than male 

students. 

Keywords: Gender Roles, Self Disclosure, University Students, Gender 

 

GİRİŞ 

Erkek ve kadın terimleri hem bireyin biyolojik anlamda er ya da dişi oluşunu hem de 

toplumun birey için belirlediği roller sistemini ifade etmektedir. Ancak bu terimlerle 

anlamlanmakta olan biyolojik boyut ile biyoloji temelli toplumsal boyut birbirinden 

farklılaşmaktadır. Biyolojik olarak bireyler erkek ya da kadın olarak doğmakta ve yaşamını 

sürdürmektedir. Cinsiyetlerin toplumsal boyutu ise günlük yaşantı çerçevesinde oluşmakta ve 

gelişmektedir. Birey doğduğu andan itibaren cinsiyetine göre anlam kazanan davranışlar 

çevresinde roller sisteminin parçası olmaktadır. Örneğin, doğacak çocuklar için yapılan 

hazırlıklarda ebeveynler çocukları için eşyaları ve giysileri çocuğun cinsiyetine göre tercih 

ederler ve böylece çocuktan parçası olması istenen roller, tutumlar ve davranışları inşa 

edilmektedir. Doğumdan itibaren ise, çocuk için toplumsal roller git gide belirginleşir; 

oyuncaklar, saç şekli ve boyu, giysiler, hitaplar, çocuğa karşı tavırlar, çocuk için düşünülen 

meslekler ve benzer alanlar bazı aşamaları temsil etmektedir (Vatandaş, 2011). Toplumsal 

cinsiyet farklılığının kaynağı sosyal yapılandırmaya dayanmaktadır. Sosyal yapılandırma 

sonucu değişim göstermektedir (Akın ve Demirel, 2003). Çevresel faktörler ve cinsiyet 

farklılıkları, kadınların ev merkezli olmalarına ve fiziksel güç istemeyen meslek alanlarını 

tercih etmeye yöneltirken, erkekleri ise fiziksel güç isteyen meslek alanları ve toplum 

merkezli olmaya yöneltmektedir (Vatandaş, 2011). Çoğu toplumda genelde erkeklerin 

kamusal alanda çalışması ve politikayla ilgilenmesi beklenirken, kadınların ise ev işleri ve aile 

düzeniyle ilgilenmesi beklenmektedir. Toplumsal cinsiyet farkları hem erkeklerin hem de 

kadınların yaşamlarına şekil vermektedir. Erkekler ve kadınların kaynaklara ulaşımı farklılık 

göstermektedir. Bu kaynaklara insan sağlığı örnek olarak gösterilebilmektedir. Kadınlarda 

yaşam umudunun daha fazla olması beklenmektedir. Ancak genellikle toplumlarda kadınların 

erkeklere oranla daha fazla stres ve hastalık yaşadıkları bildirilmektedir. Kadınların ev hanımı 

rolünü üstlenmeleri mental sağlıklarını etkilemektedir. Toplum incelemelerinde evden çalışan, 

vaktini evde geçiren kadınlarda depresyon, anksiyete, değersizlik ve karamsarlık duygularının 

yaygın görüldüğü saptanmıştır (Akın ve Demirel, 2003). Psikolojik sağlık için kişiler arası 
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ilişkiler kurulması ve ilişkilerin devam ettirilmesi önemli bir yere sahip olmaktadır (Gültekin, 

2001). Kişilerarası ilişkilerin devam etmesi için diğer bireylerle etkileşimde bulunmak, etkili 

iletişim kurmak ve kendini açmak büyük öneme sahiptir. Birey duygu ve düşüncelerini 

başkalarıyla paylaşma ihtiyacı duymaktadır. Kendini açma bireyler arasında güveni ve 

ilişkinin devamlılığını sağlamaktadır (Sermat ve Smyth, 1973; Akt., Cefa, 2021). Kendini 

açma cinsiyete, iletişim kurulan kişiye, iletişimin konusuna, karşılıklı birbirine açmaya, yaşa 

ve içinde bulunulan kültüre göre farklılaşan bir bütündür (Gültekin, 2001). Dindia ve Ailen 

(1992), kadınların erkeklere oranla kendilerini açma düzeylerinin daha yüksek olduğunu 

bulmuşlardır. Fakat farkın çok olmadığı ve erkeklerin de bazı konularda kadınlardan daha 

fazla kendini açma davranışı gösterdikleri görülmüştür. Erkekler spor ve arabalar gibi 

geleneksel olarak daha erkeksi görülen konular hakkında kendilerini daha fazla açmaktadırlar. 

Bu yönden de geleneksel cinsiyet rollerinin etkisi gözlenebilmektedir (Akt., Dökmen, 2015). 

Yetişkinlik döneminde bulunan üniversite öğrencilerinin Erik Erikson’un Psikososyal gelişim 

kuramına göre; yakın ilişkiler kurması ve kişiler arası ilişkilere daha fazla önem vermesi 

beklenmektedir (Öztürk, 1990; Akt., Ataşalar, 1996). Kişiler arası ilişkilerin sağlıklı 

gelişebilmeleri için toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin eşitlikçi bakış açısının kazanılması 

gerekmektedir (Zeyneloğlu ve Terzioğlu, 2011).  Yapılan alanyazın taramasında üniversite 

öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile kendini açma davranışları arasındaki 

ilişkiyi birlikte ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmanın söz konusu alandaki 

boşluğu dolduracağı düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ile kendini açma davranışı arasındaki ilişkiyi 

cinsiyet ile algılanan ebeveyn tutumu açısından incelemektir. Çalışmanın bulgularının bu 

alanda çalışan alan çalışanlarına ve uzmanlara geliştirici rehberlik hizmetleri alanlarında 

kaynak olabileceği düşünülmektedir. 

CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET 
Cinsiyet, bireylerin anne karnında belirlenen biyolojik cinsiyetlerini ifade etmektedir 

(Salmanoğlu, 2020). Hücrelerde bulunmakta olan 23.kromozom çifti, cinsiyet 

kromozomlarıdır. XX şeklindeki kromozom kadınlarda, XY şeklindeki kromozom ise 

erkeklerde bulunmaktadır. Kadın ve erkekteki kromozom farklılıkları ve bundan kaynaklanan 

hormonal, cinsiyet organları ve üreme fonksiyonundaki farklılıklar cinsiyete bağlı 

farklılıklardır bunlar kadın ve erkekte farklılık göstermektedir (Dökmen, 2015). Cinsiyet 

bireyin fizyolojik, genetik ve biyolojik olarak gösterdiği özelliklerdir. Toplumsal cinsiyet ise 

erkek ve kadının sosyal açıdan belirlenen sorumluluklarını ve rollerini ifade etmektedir (Akın 

ve Demirel, 2003). Toplum, aralarına katılacak yeni bireyleri kadın ve erkek olmak üzere iki 

cinsiyet kategorisine ayırmaktadır. Hangi kategoriye girileceğini belirlemek için ilk ölçüt anne 

karnından itibaren bilinen cinsiyet organlarıdır. Toplumlar aralarına yeni katılan bireyleri bu 

iki cinsiyet için uygun gördükleri ve önceden tanımladıkları rollerle yetiştirmeye dikkat 

etmektedirler ve roller bireylerin hayatlarını etkilemektedir (Yılmaz, 2017). Toplumsal 

cinsiyet rolü, toplum tarafından tanımı yapılan ve toplumun bireylerin yapmalarını talep ettiği 

cinsiyet ile ilişkili beklentilerdir. Toplumda kadınların ve erkeklerin toplum tarafından 

yazılmış senaryoya bağlı kalmaları beklenmektedir. Toplumsal cinsiyet rolleri terimi, gelenek 

olarak kadın ve erkeğe yüklenen rolleri ifade etmektedir. Bireyler çocuklukta erkek ya da kız 

olarak etiketlendirildiklerinden itibaren cinsiyetin kültürel anlamlarını kazanmaya ve 

öğrenmeye başlamaktadırlar. Sosyalleşme sürecinde kız ve erkek çocuklarının öğrendikleri, 

kültürün cinsiyetlerine atfettiği davranış, rol, duygu ve tutumlar arasındaki farklılıklar 

toplumsal cinsiyet farklılıklarıdır. Çocuklar sosyalleşme ile birlikte, cinsiyetlerine göre nesne, 

oyun, meslek ve kişilik gibi özellikleri kendileri için uygun ya da uygun olmayan şeklinde 

ayrım yapmayı öğrenmektedirler. Cinsiyetin kültürel anlamları birey için toplumsal cinsiyet 

rollerini ifade etmektedir (Dökmen, 2015). Toplumsal cinsiyet toplumsallaşma süreciyle 

öğrenilmektedir, farklı toplumlardan farklı kültürel özelliklerle şekillenen bir terimdir. 
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Toplumsal cinsiyet, kültürle şekillendiği için toplumlara göre farklılık gösterebilmektedir 

(Salmanoğlu, 2020). 

Toplumun kadın ve erkeklerden beklediği özellik ve davranışlar vardır. Beklenen bu özellik 

ve davranışlara cinsiyet kalıp yargıları denir. Erkeklerin ve kadınların kişilik özelliklerine 

erkeksi ya da kadınsı özellikler denmektedir. Kadınsı özellikler, ev işleriyle ilgilenme, şefkatli 

ve ilgi verici olmayla ilgili özellikleri; erkeksilik ise, kariyer odaklı, güçlü ve bağımsız 

olmayla ilgili özellikleri içermektedir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargıları kültürden kültüre 

değişiklikler göstermektedir. Kalıp yargıların nesiller boyu devam etmesinde ailenin, 

toplumsal kurumların, kitle iletişim araçlarının ve sosyal etkinlilerin rolü vardır (Dökmen, 

2015). 

KENDİNİ AÇMA 

Bilimsel anlamda kendini açma ilk kez Sydney M. Jourard (1958) tarafından incelenmiştir. 

Jourard, bireyin hissettikleri, istekleri ve düşündüklerini dolaysız iletmesinin, karşısındaki 

bireye kendisini tanıtması yönünden atacağı en etkili adım olduğunu belirtmektedir (Akt., 

Çetinkaya, 2005). Kendini açma, bireylerin iletişim kurarken duygularını rahat ifade 

edebilmesi olarak tanımlanmaktadır (Vogel ve Wester, 2003). Pearce ve Sharp’a göre (1973) 

kendini açma bireyin kendisi hakkında özel bilgisini gönüllü olarak iletişim kurduğu kişiye 

söylemesidir. Jourard’a göre (1971) kendini açma ise bireyler arasında güven ve sevgi 

tutumları içeren çift yönlü iletişim düzeyine bağlı ortaya çıkan süreçtir (Akt., Kalemtaş, 

2020). Kendini açmanın ortak ögeleri kişisel bilgilerin sözel mesajlar aracılığıyla gönüllü 

olarak paylaşılmasıdır. Kendini açma düzeyi kişiler arası ilişkiler üzerinde etkiye sahiptir. 

Düşük ve yüksek kendini açma davranışı göstermek uyumsuz sosyal davranışlara neden 

olmakta iken uygun kendini açma davranışı samimiyet, farkındalık, güven ve gizlilik 

ögeleriyle ilişkilidir (Ağlamaz, 2006). İlişkinin gidişatına göre kendini açmanın derinliği ve 

sıklığı aşamalı ilerlemektedir. İlişki içinde taraflardan birinin kendini açmaya başlaması ile 

kendini açma süreci doğrusal ilerleme göstererek başlamaktadır (Özşenler, 2013). 

Cüceloğlu’na göre (2002) kendini açma kavramıyla şimdiki zaman dilimindeki düşünce ve 

duyguların ifade edilmesinin anlaşılması gerektiğini söylemektedir. Kendini açmak eski ya da 

gelecekte planlanan olayları değil, içinde bulunulan zamanın olayları, duygu ve düşüncelerini 

paylaşmaktır. Şimdiki zamanda kendini açma ile ilişkiler sağlam temeller üzerine 

oturtulacaktır. Herkesle açık paylaşım içinde bulunmanın sağlıklı olmadığını, bireylerin 

kendilerini sadece güven duydukları kişilere açmalarının sağlıklı olduğunu belirtmektedir. 

İlişki içinde güven duygusunun gelişmesi ise zaman içinde gerçekleşmektedir. İlişki sürecinde 

kendini açma denemesi yapılmaz ise ilişki, gelişme ve büyüme göstermez. Kendini açma 

davranışı gösteren kişi karşısındaki bireye güven vermektedir. Güven duyan birey, kendini 

daha fazla açmakta böylece daha yakın ve derin ilişkinin başlaması için ortam oluşmaktadır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile kendini açma 

davranışları arasındaki ilişki algılanan anne – baba tutumu ve cinsiyet değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Betimsel araştırmalar, sosyal bilimlerde geniş kitlelerin araştırmaya konu 

özelliklerini belirlemek amacı ile yapılmaktadır (Can, 2016). Araştırmanın modeli var olan 

durumu sorgulayan betimsel bir araştırmadır. Veriler, üniversite öğrencilerinden ve tek 

seferde elde edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenleri toplumsal cinsiyet rolleri tutumu ve 

kendini açma olup bağımsız değişkenleri algılanan anne – baba tutumu ve cinsiyettir. 

Çalışmanın örneklemi tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Katılımcılardan online 

platform üzerinden veriler toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Türkiye’de çeşitli 

üniversitelerde eğitim görmekte olan 320 kadın, 226 erkek olmak üzere toplam 546 öğrenci 

oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için Kişisel Bilgi Formu, Toplumsal 

Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği ve Kendini Açma Ölçeği uygulanmıştır. Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği ve Kendini Açma Ölçeği değişkenleri arasındaki ilişkiyi ölçmek 
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amacıyla Pearson Korelasyon analizi uygulanmıştır. Katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri 

tutumları ve kendini açma davranışlarına ilişkin puanlarının cinsiyet değişkenine göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile bağımsız örneklemler için t testi; anne – 

baba tutumu değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacı ile ANOVA 

uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile kendini açma 

davranışları arasındaki ilişkiye ilişkin bulgular 

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumları ile kendini açma davranışları 

arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirleyebilmek amacı ile Pearson Korelasyon Testi 

yapılmıştır. Analize dair sonuçlar Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Tablo 1: Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları İle Kendini Açma 

Davranışları Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Yapılan Pearson Korelasyon Analizi 

Bulguları 

P<.05**p<.01 

İki değişken arasındaki Pearson Korelasyon testinden çıkan ilişki 0-.29 arası düşük düzey, 

.30-.69 arası orta düzey, .70 ve üstü yüksek düzey olarak belirlenmiştir (Büyüköztürk, Çokluk 

ve Köklü, 2010). Tablo 1 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri 

tutumlarının geleneksel tutum alt boyutu ile kendini açma davranışının niyet alt boyutu 

arasında negatif yönde orta düzeyde (=-0.45) bir ilişki; kendini açma davranışının miktar alt 

boyutu ile arasında negatif yönde orta düzeyde (r=-0.37) bir ilişki; kendini açma davranışının 

olumluluk alt boyutu ile arasında pozitif yönde düşük düzeyde (r=0.18) bir ilişki; kendini 

açma davranışının dürüstlük alt boyutu ile arasında negatif yönde orta düzeyde (r=-0.42) bir 

ilişki ve kendini açma davranışının kontrol alt boyutu ile arasında pozitif yönde düşük 

düzeyde (r=0.26) bir ilişki bulunmaktadır. 

Tablo 1 incelendiğinde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının 

eşitlikçi tutum alt boyutu ile kendini açma davranışının niyet alt boyutu arasında pozitif yönde 

Değişkenler 
Gelenekse

l Tutum 

Eşitlikçi 

Tutum 

Niyet Miktar Olumlul

uk 
Dürüstlük 

Kontrol 

Geleneksel 

Tutum 

-       

Eşitlikçi 

Tutum 

-,790
**

 -      

Niyet 

-,452
**

 ,518
**

 -     

Miktar 

-,372
**

 ,289
**

 ,339
**

 -    

Olumluluk 

,186
**

 -,102
*
 ,056 -,113

**
 -   

Dürüstlük 

-,424
**

 ,477
**

 ,671
**

 ,451
**

 -,084 -  

Kontrol 

,268
**

 -,184
**

 -,377
**

 -,393
**

 ,223
**

 -,459
**

 - 
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orta düzeyde (r=0.51) bir ilişki; kendini açma davranışının miktar alt boyutu ile arasında 

pozitif yönde düşük düzeyde (r=0.28) bir ilişki; kendini açma davranışının olumluluk alt 

boyutu ile arasında negatif yönde düşük düzeyde (r=-0.10) bir ilişki; kendini açma 

davranışının dürüstlük alt boyutu ile arasında pozitif yönde orta düzeyde (r=0.47) bir ilişki ve 

kendini açma davranışının kontrol alt boyutu ile arasında negatif yönde düşük düzeyde (r=-

0.18) bir ilişki bulunmaktadır. 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarına ilişkin 

bulgular 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumları arasında 

farklılık olup olmadığını belirleyebilmek amacı ile Bağımsız Örneklemler T-Testi yapılmıştır. 

Analize dair sonuçlar Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetine Göre Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumlarına 

İlişkin Yapılan Bağımsız Örneklemler İçin T Testi Analizi Sonuçları  

Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutumu 
Gruplar N Ortalama 

Standart 

Sapma 
T P 

Geleneksel Tutum 

Kadın 320 80,3594 14,20359 -8,223 ,001 

Erkek 226 91,4690 17,27815   

Eşitlikçi Tutum  Kadın 320 54,5156 6,61667 7,424 ,007 

 Erkek 226 49,9425 7,71038   

P<.05 

Tablo 2 incelendiğinde; geleneksel tutum için sig. (p) değerinin 0,001 olduğu görülmektedir. 

p değerinin .05’ten küçük olması istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu anlamına 

gelmektedir (Gigerenzer, 2004). Bu durumda katılımcıların cinsiyetleri ve geleneksel tutum 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Anlamlı farklılık erkeler 

lehinedir. Erkekler daha fazla geleneksel tutuma sahiptir. 

Eşitlikçi tutum için sig. (p) değerinin 0,007 olduğu görülmektedir. Bu durumda katılımcıların 

cinsiyetleri ve eşitlikçi tutum arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Anlamlı farklılık kadınlar lehinedir. Kadınlar daha fazla eşitlikçi tutuma sahiptir. 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine göre kendini açma davranışlarına ilişkin bulgular 

Üniversite öğrencilerinin cinsiyetine göre kendini açma davranışları arasında farklılık olup 

olmadığını belirleyebilmek amacı ile Bağımsız Örneklemler T-Testi yapılmıştır. Analize dair 

sonuçlar Tablo 3’te sunulmaktadır. 

Tablo 3: Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyetine Göre Kendini Açma Davranış Düzeylerine 

İlişkin Tapılan Bağımsız Örneklemler İçim T Testi Analizi Sonuçları  

Kendini Açma 

Davranışı 
Gruplar N Ortalama 

Standart 

Sapma 
T P 

Niyet Kadın 320 16,6906 14,20359 1,450 ,516 

7

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Erkek 226 16,2611 17,27815   

Miktar  Kadın 320 15,3813 6,61667 ,309 ,125 

 Erkek 226 15,2345 7,71038   

Olumluluk Kadın 320 13,5063 14,20359 -2,575 ,192 

 Erkek 226 14,2257 17,27815   

Dürüstlük Kadın 320 20,7875 6,61667 1,100 ,448 

 Erkek 226 20,3363 7,71038   

Kontrol  Kadın 320 7,5000 6,61667 1,397 ,006 

 Erkek 226 7,1770 7,71038   

P<.05 

Tablo 3 incelendiğinde; kendini açma davranışının niyet alt boyutu için p=0.516; miktar alt 

boyutu için p=0.125; dürüstlük alt boyutu için p=0.448 ve olumluluk alt boyutu için p=0.192 

olduğu görülmektedir. Bu durumda katılımcıların cinsiyetleri ve kendini açma davranışının 

niyet, miktar, olumluluk ve dürüstlük alt boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır. 

Kendini açma davranışının kontrol alt boyutu için p=0.006 olduğu görülmektedir. Bu 

durumda katılımcıların cinsiyetleri ve kendini açma davranışının kontrol alt boyutu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Anlamlı farklılık kadınlar lehinedir. 

Kadınlar daha fazla kontrol eğilimdedir.  

Üniversite öğrencilerinin annesinin tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumuna 

ilişkin bulgular 

Üniversite öğrencilerinin annesinin tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek amacı ile ANOVA analizi yapılmıştır. Analize 

dair sonuçlar Tablo 4’te sunulmaktadır. 

Tablo 4: Üniversite Öğrencilerinin Annesinin Tutumuna Göre Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Tutumlarına İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 

Alt Boyutlar 
Varyant 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F 

 

P 

 

Geleneksel 

Tutum 
Gruplar Arası 5119,311 3 1706,437 

 

6,479 

 

 

,000 
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Grup İçi 142754,720 542 263,385 

Toplam 147874,031 545  

Eşitlikçi Tutum 

Gruplar Arası 1753,959 3 584,653 

 

11,174 

 

,000 

Grup İçi 28358,319 542 52,322 

Toplam 30112,278 545  

Tablo 4 incelendiğinde; toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının geleneksel tutum için p=0.00 

ve eşitlikçi tutum için p=0.00 olduğu görülmektedir. p değerinin .05’ten küçük olması 

ortalamaları kıyaslanan dört gruptan en az ikisinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu anlamına gelmektedir (Can, 2016). 

Geleneksel tutum alt boyutundaki farklılığın hangi anne tutumundan kaynaklandığını 

saptayabilmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma 

testi bulguları tablo 5’te sunulmaktadır. 

Tablo 5: Anne Tutumuna Göre Geleneksel Tutum Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı 

Belirlemeye Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları  
Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-,67778 

 

2,09624 

 

,988 

İlgisiz-Kayıtsız  

-8,59817 

 

3,51959 

 

,070 

Demokratik  

5,04997 

 

2,45902 

 

,170 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

,67778 

 

2,09624 

 

,988 

İlgisiz-Kayıtsız  

-7,92040 

 

3,09285 

 

,052 

Demokratik  

5,72775
*
 

 

1,79582 

 

,008 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

8,59817 

 

3,51959 

 

,070 

Koruyucu  

7,92040 

 

3,09285 

 

,052 
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Demokratik  

13,64815
*
 

 

3,34937 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

-5,04997 

 

2,45902 

 

,170 

Koruyucu  

-5,72775
*
 

 

1,79582 

 

,008 

İlgisiz-Kayıtsız  

-13,64815
*
 

 

3,34937 

 

,000 

Tablo 5 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda anne tutumuna göre 

geleneksel tutum alt boyutu için anlamlı farkın demokratik tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum 

arasında olduğu görülmektedir. 

Eşitlikçi tutum alt boyutundaki farklılığın hangi anne tutumundan kaynaklandığını 

saptayabilmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma 

testi bulguları tablo 6’da sunulmaktadır. 

Tablo 6: Anne Tutumuna Göre Eşitlikçi Tutum Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

,63668 

 

,93430 

 

,904 

İlgisiz-Kayıtsız  

6,02374
*
 

 

1,56869 

 

,001 

Demokratik  

-2,29477 

 

1,09599 

 

,156 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

-,63668 

 

,93430 

 

,904 

İlgisiz-Kayıtsız  

5,38706
*
 

 

1,37849 

 

,001 

Demokratik  

-2,93145
*
 

 

,80040 

 

,002 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-6,02374
*
 

 

1,56869 

 

,001 

Koruyucu  

-5,38706
*
 

 

1,37849 

 

,001 

Demokratik  

-8,31852
*
 

 

1,49282 

 

,000 
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Demokratik Baskıcı-Otoriter  

2,29477 

 

1,09599 

 

,156 

Koruyucu  

2,93145
*
 

 

,80040 

 

,002 

İlgisiz-Kayıtsız  

8,31852
*
 

 

1,49282 

 

,000 

Tablo 6 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda anne tutumuna göre 

eşitlikçi tutum alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum; 

koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile demokratik tutum ve koruyucu tutum ile 

demokratik tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum arasında olduğu görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin babasının tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumuna 

ilişkin bulgular 

Üniversite öğrencilerinin babasının tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirleyebilmek amacı ile ANOVA analizi yapılmıştır. Analize 

dair sonuçlar Tablo 7’de sunulmaktadır. 

Tablo 7: Üniversite Öğrencilerinin Babasının Tutumuna Göre Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Tutumlarına İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 

Alt Boyutlar 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Geleneksel 

Tutum 

Gruplar Arası 

 

8502,926 

 

3 

 

2834,309 

 

11,022 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

139371,105 

 

542 

 

257,142 

Toplam 

 

147874,031 

 

545  

Eşitlikçi Tutum 

Gruplar Arası 

 

1392,785 

 

3 

 

464,262 

 

8,762 

 

,000 

Grup İçi 

 

28719,493 

 

542 

 

52,988 

Toplam 

 

30112,278 

 

545  

Tablo 7 incelendiğinde; toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının geleneksel tutum için p=0.00 

ve eşitlikçi tutum için p=0.00 olduğu görülmektedir. p değerinin .05’ten küçük olması 

ortalamaları kıyaslanan dört gruptan en az ikisinin ortalamaları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olduğu anlamına gelmektedir (Can, 2016). 

Geleneksel tutum alt boyutundaki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını 

saptayabilmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma 

testi bulguları tablo 8’de sunulmaktadır. 

Tablo 8: Baba Tutumuna Göre Geleneksel Tutum Alt Boyutunda oluşan Farklılığı 

Belirlemeye Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
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Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

7,13053
*
 

 

1,88505 

 

,001 

İlgisiz-Kayıtsız  

-4,06148 

 

2,42461 

 

,338 

Demokratik  

5,71546
*
 

 

1,85633 

 

,012 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

-7,13053
*
 

 

1,88505 

 

,001 

İlgisiz-Kayıtsız  

-11,19201
*
 

 

2,31312 

 

,000 

Demokratik  

-1,41508 

 

1,70814 

 

,841 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

4,06148 

 

2,42461 

 

,338 

Koruyucu  

11,19201
*
 

 

2,31312 

 

,000 

Demokratik  

9,77693
*
 

 

2,28978 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

-5,71546
*
 

 

1,85633 

 

,012 

Koruyucu  

1,41508 

 

1,70814 

 

,841 

İlgisiz-Kayıtsız  

-9,77693
*
 

 

2,28978 

 

,000 

Tablo 8 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna göre 

geleneksel alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum; koruyucu 

tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında olduğu 

görülmektedir. 

Eşitlikçi tutum alt boyutundaki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını 

saptayabilmek amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma 

testi bulguları tablo 9’da sunulmaktadır. 

Tablo 9: Baba Tutumuna Göre Eşitlikçi Tutum Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
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Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-2,78338
*
 

 

,85571 

 

,007 

İlgisiz-Kayıtsız  

1,84305 

 

1,10064 

 

,338 

Demokratik  

-2,19659
*
 

 

,84267 

 

,046 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

2,78338
*
 

 

,85571 

 

,007 

İlgisiz-Kayıtsız  

4,62643
*
 

 

1,05003 

 

,000 

Demokratik  

,58679 

 

,77540 

 

,874 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-1,84305 

 

1,10064 

 

,338 

Koruyucu  

-4,62643
*
 

 

1,05003 

 

,000 

Demokratik  

-4,03964
*
 

 

1,03943 

 

,001 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

2,19659
*
 

 

,84267 

 

,046 

Koruyucu  

-,58679 

 

,77540 

 

,874 

İlgisiz-Kayıtsız  

4,03964
*
 

 

1,03943 

 

,001 

Tablo 9 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna göre 

eşitlikçi tutum alt boyutu için anlamlı farkın bakıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum; 

koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında 

olduğu görülmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin annesinin tutumuna göre kendini açma davranışına ilişkin 

bulgular 

Üniversite öğrencilerinin annesinin tutumuna göre kendini açma davranışının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirleyebilmek amacı ile ANOVA analizi yapılmıştır. Analize dair sonuçlar 

Tablo 10’da sunulmaktadır. 

Tablo 10: Üniversite Öğrencilerinin Annesinin Tutumuna Göre Kendini Açma Davranışına 

İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 
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Alt Boyutlar 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F 

 

P 

 

Niyet 

Gruplar Arası 

 

315,546 

 

3 

 

105,182 

 

9,450 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

6032,864 

 

542 

 

11,131 

Toplam 

 

6348,410 

 

545  

Miktar 

Gruplar Arası 

 

378,545 

 

3 

 

126,182 

 

4,320 

 

 

,005 

 

Grup İçi 

 

15830,366 

 

542 

 

29,207 

Toplam 

 

16208,910 

 

545  

Olumluluk 

Gruplar Arası 

 

34,194 

 

3 

 

11,398 

 

1,092 

 

 

,352 

 

Grup İçi 

 

5657,837 

 

542 

 

10,439 

Toplam 

 

5692,031 

 

545  

Dürüstlük 

Gruplar Arası 

 

416,689 

 

3 

 

138,896 

 

6,416 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

11734,271 

 

542 

 

21,650 

Toplam 

 

12150,960 

 

545  

Kontrol 

Gruplar Arası 

 

145,545 

 

3 

 

48,515 

 

7,070 

 

,000 

Grup İçi 

 

3719,195 

 

542 

 

6,862 

Toplam 

 

3864,740 

 

545  
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Tablo 10 incelendiğinde; kendini açma davranışının miktar alt boyutu için p=0.05 ve 

olumluluk alt boyutu için p=0.352 olduğu görülmektedir. Bu durumda kendini açma 

davranışının miktar ile olumluluk alt boyutu ve anne tutumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. 

Katılımcıların kendini açma davranışının niyet alt boyutu için p=0.00; dürüstlük alt boyutu 

için p=0.00 ve kontrol alt boyutu için p=0.00 olduğu görülmektedir. Bu durumda 

katılımcıların kendini açma davranışının niyet, dürüstlük ve kontrol alt boyutu anne tutumuna 

göre farklılık göstermektedir. 

Niyetteki farklılığın hangi anne tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla Tukey 

çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 11’de 

sunulmaktadır. 

Tablo 11: Anne Tutumuna Göre Niyet Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye Yönelik 

Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-,69589 

 

,43093 

 

,371 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,00411
*
 

 

,72353 

 

,030 

Demokratik  

-1,47552
*
 

 

,50551 

 

,019 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

,69589 

 

,43093 

 

,371 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,70000
*
 

 

,63581 

 

,000 

Demokratik  

-,77963 

 

,36917 

 

,151 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-2,00411
*
 

 

,72353 

 

,030 

Koruyucu  

-2,70000
*
 

 

,63581 

 

,000 

Demokratik  

-3,47963
*
 

 

,68854 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

1,47552
*
 

 

,50551 

 

,019 

Koruyucu  

,77963 

 

,36917 

 

,151 
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İlgisiz-Kayıtsız  

3,47963
*
 

 

,68854 

 

,000 

Tablo 11 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda anne tutumuna 

göre niyet alt boyutu için anlamlı farkın ilgisiz-kayıtsız tutum ve koruyucu tutum ile ilgisiz-

kayıtsız ve demokratik tutum arasında olduğu görülmektedir. 

Dürüstlükteki farklılığın hangi anne tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla 

Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 

12’de sunulmaktadır. 

Tablo 12: Anne Tutumuna Göre Dürüstlük Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-,87307 

 

,60100 

 

,467 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,24932 

 

1,00908 

 

,117 

Demokratik  

-1,71550 

 

,70501 

 

,072 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

,87307 

 

,60100 

 

,467 

İlgisiz-Kayıtsız  

3,12239
*
 

 

,88673 

 

,003 

Demokratik  

-,84243 

 

,51487 

 

,359 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-2,24932 

 

1,00908 

 

,117 

Koruyucu  

-3,12239
*
 

 

,88673 

 

,003 

Demokratik  

-3,96481
*
 

 

,96027 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

1,71550 

 

,70501 

 

,072 

Koruyucu  

,84243 

 

,51487 

 

,359 

İlgisiz-Kayıtsız  

3,96481
*
 

 

,96027 

 

,000 
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Tablo 12 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda anne tutumuna 

göre dürüstlük alt boyutu için anlamlı farkın ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında 

olduğu görülmektedir. 

Kontroldeki farklılığın hangi anne tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla 

Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 

13’de sunulmaktadır. 

Tablo 13: Anne Tutumuna Göre Kontrol Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Anne Tutumu 

(I) 
Anne Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

,96160
*
 

 

,33835 

 

,024 

İlgisiz-Kayıtsız  

,42877 

 

,56810 

 

,875 

Demokratik  

1,76395
*
 

 

,39691 

 

,000 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

-,96160
*
 

 

,33835 

 

,024 

İlgisiz-Kayıtsız  

-,53284 

 

,49922 

 

,710 

Demokratik  

,80235
*
 

 

,28986 

 

,030 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-,42877 

 

,56810 

 

,875 

Koruyucu  

,53284 

 

,49922 

 

,710 

Demokratik  

1,33519 

 

,54062 

 

,066 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

-1,76395
*
 

 

,39691 

 

,000 

Koruyucu  

-,80235
*
 

 

,28986 

 

,030 

İlgisiz-Kayıtsız  

-1,33519 

 

,54062 

 

,066 

Tablo 13 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda anne tutumuna 

göre kontrol alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter ve demokratik tutum arasında 

olduğu görülmektedir. 
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Üniversite öğrencilerinin babasının tutumuna göre kendini açma davranışına ilişkin 

bulgular 

Üniversitede öğrencilerinin babasının tutumuna göre kendini açma davranışının farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirleyebilmek amacı ile ANOVA analizi yapılmıştır. Analize dair sonuçlar 

Tablo 14’te sunulmaktadır. 

Tablo 14: Üniversite Öğrencilerinin Babasının Tutumuna Göre Kendini Açma Davranışına 

İlişkin ANOVA Analizi Sonuçları 

Alt Boyutlar 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Niyet 

Gruplar Arası 

 

296,107 

 

3 

 

98,702 

 

8,839 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

6052,304 

 

542 

 

11,167 

Toplam 

 

6348,410 

 

545  

 

Miktar 

Gruplar Arası 

 

842,338 

 

3 

 

280,779 

 

9,903 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

15366,572 

 

542 

 

28,352 

Toplam 

 

16208,910 

 

545  

 

Olumluluk 

Gruplar Arası 

 

285,595 

 

3 

 

95,198 

 

9,544 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

5406,436 

 

542 

 

9,975 

Toplam 

 

5692,031 

 

545  

 

Dürüstlük 

Gruplar Arası 

 

691,324 

 

3 

 

230,441 

 

10,899 

 

 

,000 

 

Grup İçi 

 

11459,636 

 

542 

 

21,143 

Toplam 

 

12150,960 

 

545  

Kontrol Gruplar Arası 

 

126,023 

 

3 

 

42,008 

 

6,090 

 

,000 
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Grup İçi 

 

3738,717 

 

542 

 

6,898 

Toplam 

 

3864,740 

 

545  

Tablo 14 incelendiğinde; kendini açma davranışının niyet alt boyutu için p=0.00; miktar alt 

boyutu için p=0.00; olumluluk alt boyutu için p=0.00; dürüstlük alt boyutu için p=0.00; ve 

kontrol alt boyutu için p=0.00 olduğu görülmektedir. Bu durumda katılımcıların kendini açma 

davranışının niyet, miktar, olumluluk, dürüstlük ve kontrol alt boyutu baba tutumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

Niyetteki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla Tukey 

çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 15’te 

sunulmaktadır. 

Tablo 15: Baba Tutumuna Göre Niyet Alt Boyutuna Oluşan Farklılığı Belirlemeye Yönelik 

Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-,96032 

 

,39282 

 

,070 

İlgisiz-Kayıtsız  

1,18894 

 

,50526 

 

,088 

Demokratik  

-,95485 

 

,38684 

 

,066 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

,96032 

 

,39282 

 

,070 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,14925
*
 

 

,48203 

 

,000 

Demokratik  

,00546 

 

,35596 

 

1,000 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-1,18894 

 

,50526 

 

,088 

Koruyucu  

-2,14925
*
 

 

,48203 

 

,000 

Demokratik  

-2,14379
*
 

 

,47716 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

,95485 

 

,38684 

 

,066 
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Koruyucu  

-,00546 

 

,35596 

 

1,000 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,14379
*
 

 

,47716 

 

,000 

Tablo 15 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna 

göre niyet alt boyutu için anlamlı farkın koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile ilgisiz-

kayıtsız ve demokratik tutum arasında olduğu görülmektedir. 

Miktardaki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla Tukey 

çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 16’da 

sunulmaktadır. 

Tablo 16: Baba Tutumuna Göre Miktar Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye Yönelik 

Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-,98627 

 

,62593 

 

,393 

İlgisiz-Kayıtsız  

,59950 

 

,80509 

 

,879 

Demokratik  

-2,74590
*
 

 

,61639 

 

,000 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

,98627 

 

,62593 

 

,393 

İlgisiz-Kayıtsız  

1,58578 

 

,76807 

 

,166 

Demokratik  

-1,75963
*
 

 

,56719 

 

,011 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-,59950 

 

,80509 

 

,879 

Koruyucu  

-1,58578 

 

,76807 

 

,166 

Demokratik  

-3,34540
*
 

 

,76032 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

2,74590
*
 

 

,61639 

 

,000 

Koruyucu  

1,75963
*
 

 

,56719 

 

,011 
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İlgisiz-Kayıtsız  

3,34540
*
 

 

,76032 

 

,000 

Tablo 16 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna 

göre miktar alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve demokratik tutum ile 

ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında olduğu görülmektedir. 

Olumluluktaki farklılığın hangi anne baba tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek 

amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları 

tablo 17’de sunulmaktadır. 

Tablo 17: Baba Tutumuna Göre Olumluluk Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

1,67180
*
 

 

,37127 

 

,000 

İlgisiz-Kayıtsız  

-,14558 

 

,47754 

 

,990 

Demokratik  

,38733 

 

,36562 

 

,714 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

-1,67180
*
 

 

,37127 

 

,000 

İlgisiz-Kayıtsız  

-1,81738
*
 

 

,45558 

 

,000 

Demokratik  

-1,28447
*
 

 

,33643 

 

,001 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

,14558 

 

,47754 

 

,990 

Koruyucu  

1,81738
*
 

 

,45558 

 

,000 

Demokratik  

,53291 

 

,45099 

 

,639 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

-,38733 

 

,36562 

 

,714 

Koruyucu  

1,28447
*
 

 

,33643 

 

,001 

İlgisiz-Kayıtsız  

-,53291 

 

,45099 

 

,639 
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Tablo 17 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna 

göre olumluluk alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum; 

demokratik tutum ve koruyucu tutum ile ilgisiz-kayıtsız ve koruyucu tutum arasında olduğu 

görülmektedir. 

Dürüstlükteki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla 

Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 

18’de sunulmaktadır. 

Tablo 18: Baba Tutumuna Göre Dürüstlük Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

-1,95994
*
 

 

,54053 

 

,002 

İlgisiz-Kayıtsız  

,83760 

 

,69525 

 

,624 

Demokratik  

-2,05425
*
 

 

,53230 

 

,001 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

1,95994
*
 

 

,54053 

 

,002 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,79754
*
 

 

,66328 

 

,000 

Demokratik  

-,09431 

 

,48980 

 

,997 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-,83760 

 

,69525 

 

,624 

Koruyucu  

-2,79754
*
 

 

,66328 

 

,000 

Demokratik  

-2,89185
*
 

 

,65659 

 

,000 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

2,05425
*
 

 

,53230 

 

,001 

Koruyucu  

,09431 

 

,48980 

 

,997 

İlgisiz-Kayıtsız  

2,89185
*
 

 

,65659 

 

,000 

Tablo 18 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna 

göre dürüstlük alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum; 
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baskıcı-otoriter ve demokratik tutum; koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile demokratik 

tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum arasında olduğu görülmektedir. 

Kontroldeki farklılığın hangi baba tutumundan kaynaklandığını saptayabilmek amacıyla 

Tukey çoklu karşılaştırma testi yapılmıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi bulguları tablo 

19’da sunulmaktadır. 

Tablo 19: Baba Tutumuna Göre Kontrol Alt Boyutunda Oluşan Farklılığı Belirlemeye 

Yönelik Yapılan Tukey Testi Sonuçları 
Baba Tutumu 

(I) 
Baba Tutumu (II) 

Kareler 

Ortalaması 

Standart 

Hata 
P 

Baskıcı-Otoriter Koruyucu  

,79029 

 

,30874 

 

,052 

İlgisiz-Kayıtsız  

,06764 

 

,39712 

 

,998 

Demokratik  

1,15548
*
 

 

,30404 

 

,001 

Koruyucu Baskıcı-Otoriter  

-,79029 

 

,30874 

 

,052 

İlgisiz-Kayıtsız  

-,72265 

 

,37886 

 

,226 

Demokratik  

,36519 

 

,27977 

 

,560 

İlgisiz-Kayıtsız Baskıcı-Otoriter  

-,06764 

 

,39712 

 

,998 

Koruyucu  

,72265 

 

,37886 

 

,226 

Demokratik  

1,08784
*
 

 

,37503 

 

,020 

Demokratik Baskıcı-Otoriter  

-1,15548
*
 

 

,30404 

 

,001 

Koruyucu  

-,36519 

 

,27977 

 

,560 

İlgisiz-Kayıtsız  

-1,08784
*
 

 

,37503 

 

,020 

Tablo 19 incelendiğinde yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda baba tutumuna 

göre kontrol alt boyutu için anlamlı farkın baskıcı-otoriter tutum ve demokratik tutum 

arasında olduğu görülmektedir. 
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SONUÇ  

Toplumsal cinsiyet rolleri alt boyutları ve kendini açma düzeyi alt boyutları 

karşılaştırıldığında, geleneksel tutuma sahip katılımcıların, eşitlikçi tutuma sahip katılımcılara 

göre kendini açma alt boyutlarından olumluluk ve kontrol düzeylerinin daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Eşitlikçi tutuma sahip katılımcıların ise geleneksel tutuma sahip katılımcılara 

göre kendini açma alt boyutlarından niyet, miktar ve dürüstlük düzeylerinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Literatür incelendiğinde bu bulguyu karşılaştırabilecek bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. 

Kadın ve erkek katılımcıların toplumsal cinsiyet rolleri karşılaştırıldığında, erkek 

katılımcıların, kadın katılımcılara göre daha yüksek geleneksel tutuma sahip olduğu; kadın 

katılımcıların ise erkek katılımcılara göre daha yüksek eşitlikçi tutuma sahip olduğu 

saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda da kadınların erkeklere oranla daha eşitlikçi toplumsal 

cinsiyet rollerini benimsediği sonucuna ulaşılmıştır. Aydın, Bekar, Gören ve Sungur’un 

(2016), hemşirelik öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada toplumsal cinsiyet rolleri açısından 

kadınların erkeklere oranla daha fazla eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolleri tutumuna sahip 

olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Gençtarih’in (2019) genç yetişkinlik dönemindeki bireyler 

üzerine yaptığı araştırmada toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarında erkek ve kadın bireyler 

arasında anlamlı fark olduğu, kadınların erkeklere oranla daha çok eşitlikçi tutum 

benimsedikleri ve bireylerin eşitlikçi tutuma sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Güzel’in 

(2016) sağlık yüksekokulu öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada kadınların erkeklerden daha 

fazla eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerini benimsedikleri bulgusuna ulaşılmıştır.  

Kendini açma davranışının niyet, miktar, olumluluk ve dürüstlük boyutları ve cinsiyet 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Cinsiyetin bireylerin 

kendini açma davranışının niyet, miktar, olumluluk ve dürüstlük boyutlarını etkilemediği 

sonucuna ulaşılmıştır. Kendini açma davranışının kontrol alt boyutunda kadın ve erkek 

katılımcıların kendini açma düzeyleri karşılaştırıldığında, kadın katılımcılar, erkek 

katılımcılara göre daha yüksek kontrol eğilimindedir. Bu bulgu kendini açma ve cinsiyet 

ilişkisini inceleyen araştırmalarla farklılık göstermiştir. Balcı ve Demir’in (2022) üniversite 

öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada kadınların erkeklere oranla kendini açma davranışının 

miktar ve dürüstlük alt boyutlarına daha yüksek katılım gösterdiği erkeklerin ise kendini açma 

davranışının olumluluk ve kontrol alt boyutlarına kadınlara göre daha yüksek katılım 

gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Toplumun kültürel özelliklerine bakıldığında erkeklerin 

kendilerini belli konularda az düzeyde açmaları öğretilmektedir. Toplumumuzda erkeklerin 

duygularını belli etmemelerinin ve az konuşmalarının uygun olduğu düşüncesi yaygındır 

(Şahin, 2011). 

Algılanan anne tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri geleneksel tutum alt boyutu, 

demokratik tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum arasında anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. 

Algılanan anne tutumuna göre toplumsal cinsiyet roller eşitlikçi tutum alt boyutu; baskıcı-

otoriter tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum, koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum, demokratik 

tutum ve koruyucu tutum ile demokratik tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum arasında anlamlı bir 

biçimde farklılaşmaktadır. 

Algılanan baba tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının geleneksel tutum alt 

boyutu; baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum, koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum 

ile ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. 

Algılanan baba tutumuna göre toplumsal cinsiyet rolleri tutumlarının eşitlikçi tutum alt 

boyutu baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum, koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile 

ilgisiz-kayıtsız ve demokratik tutum arasında anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. 

Ertan’ın (2022) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışma sonucunda demokratik anne-

baba tutumu arttıkça toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun eşitlikçi alt boyutunun arttığı ile 

otoriter ve koruyucu anne-baba tutumunun arttıkça toplumsal cinsiyet rolleri tutumunun 
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geleneksel alt boyutunun arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Koyuncuoğlu’nun (2021) üniversite 

öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada otoriter ve koruyucu ebeveyn tutumu ile toplumsal 

cinsiyet rolleri tutumu arasındaki ilişki anlamlı düzeyde farklılaşmakta, demokratik tutum ile 

toplumsal cinsiyet rolleri tutumu arasındaki ilişki anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır 

sonucuna ulaşılmıştır. Ebeveynleri tarafından şefkat ve sevgi temelinde yetiştirilen, 

demokratik aile ortamında yetişen çocukta toplumsal cinsiyet rolleri tutumu görülmediği 

bulgusuna ulaşılmıştır. Demokratik tutumun çocuğun üzerinde olumlu etkisi gelişir (Sümer, 

Aktürk ve Helvacı, 2010) ve gelecekte sosyal yaşamında toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına 

göre davranış göstermeyeceği düşünülebilir (Koyuncuoğlu, 2021). Demokratik anne-baba 

tutumu çocukların eşitlikçi toplumsal cinsiyet rollerinin önemini fark etmesini sağlamaktadır 

(Ertan, 2022). Yar (2018) çocukların ve anne-babaların toplumsal cinsiyet rolü değerlerini 

araştırdığı çalışmasında annelerin babalara oranla daha fazla eşitlikçi toplumsal cinsiyet rolü 

değerine sahip olduğu bulgusuna ulaşmıştır.  

Kendini açma davranışının miktar ve olumluluk alt boyutlarında algılanan anne tutumuna 

göre anlamlı bir farklılaşma olmadığı, algılanan anne tutumunun bireylerin kendini açma 

davranışının miktar ve olumluluk boyutlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Niyet, 

dürüstlük ve kontrol alt boyutu algılanan anne tutumuna göre anlamlı biçimde 

farklılaşmaktadır. Algılanan anne tutumuna göre kendini açma davranışı niyet alt boyutu 

ilgisiz-kayıtsız tutum ve koruyucu tutum ile ilgisiz-kayıtsız tutum ve demokratik tutum 

arasında; dürüstlük alt boyutu ilgisiz-kayıtsız tutum ve demokratik tutum arasında; kontrol alt 

boyutu baskıcı-otoriter ve demokratik tutum arasında anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. 

Kendini açma davranışının niyet, miktar, olumluluk, dürüstlük ve kontrol alt boyutu algılanan 

baba tutumuna göre anlamlı biçimde farklılaşmaktadır. Algılanan baba tutumuna göre kendini 

açma davranışı niyet alt boyutu koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile ilgisiz-kayıtsız ve 

demokratik tutum arasında; miktar alt boyutu baskıcı-otoriter ve demokratik tutum ile ilgisiz-

kayıtsız ve demokratik tutum arasında; olumluluk alt boyutu baskıcı-otoriter tutum ve 

koruyucu tutum, demokratik tutum ve koruyucu tutum ile ilgisiz-kayıtsız ve koruyucu tutum 

arasında; dürüstlük alt boyutu baskıcı-otoriter tutum ve koruyucu tutum, baskıcı-otoriter ve 

demokratik tutum, koruyucu tutum ve ilgisiz-kayıtsız tutum ile demokratik tutum ve ilgisiz-

kayıtsız tutum arasında; kontrol alt boyutu baskıcı-otoriter tutum ve demokratik tutum 

arasında anlamlı bir biçimde farklılaşmaktadır. 

Şahin’in (2011) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı çalışmada öğrencilerin ebeveyn 

tutumlarına göre kendini açma puanları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin 

demokratik ebeveyn tutumunda diğer tutumlara oranla daha çok kendini açma davranışı 

gösterdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Yılmaz (2010) üniversite öğrencileri üzerine yaptığı 

çalışma sonucunda demokratik anne-baba tutumunu algılayan öğrencilerin tutarsız, koruyucu, 

ilgisiz ve otoriter anne-baba tutumunu algılayan öğrencilerden daha çok kendini açma 

davranışı gösterdikleri sonucuna ulaşmıştır. 

ÖNERİLER 

1. Üniversite öğrencilerinin eğitim programları ile toplumsal cinsiyet rolleri hakkında 

farkındalık geliştirmeleri, eşitlikçi bakış açısı ve tutum kazanmaları sağlanmalıdır. 

2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik öğrenci toplulukları ve okul kulüpleri kurularak 

bilgilendirici faaliyetler yapılmalıdır. 

3. Anne ve baba tutumlarının çocuğu etkilemesi sebebiyle anne ve babalarla toplumsal 

cinsiyet rolleri tutumu ve demokratik anne-baba tutumu hakkında eğitici çalışmalar 

yapılabilir. Çocuk sahibi olmaya karar veren anne babalara Sağlık Bakanlığı ve Milli 

Eğitim Bakanlığı iş birliği ile ebeveyn eğitim programları verilebilir. 

4. Üniversitelerde öğrencilerin kendilerini daha fazla açmaları için her fakülteye rehberlik 

servisi açılabilir. 
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5. Aile içi iletişimin kendini açmaya etkileri ve etkili iletişim becerileri konusunda okullarda 

seminerler düzenlenebilir, bilgilendirmeler yapılabilir. 
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SOL-MİLLİYETÇİ İNKILÂP MECMUASI OLARAK KADRO DERGİSİ 

 

 

ÖZET 

Türk inkılabının ideolojik ve doktriner bir çerçeve kazanması arzusuyla bir grup aydının 

öncülük ettiği Kadro Dergisi, Ocak 1932’den itibaren yayın hayatına başlar. Yakup Kadri ve 

Şevket Süreyya’nın öncülük ettiği derginin yayın hayatı Ocak 1935’te sona erer. Derginin 

yayın süreci üç yıl gibi kısa bir zaman zarfında olsa da, Kadrocular, özellikle Cumhuriyet 

devrimlerinin kültür mecrasında taşıyıcılığını üstlenmeleri yönüyle öncü bir cereyandır. Aynı 

zamanda Cumhuriyet devrimlerine doktriner bir içerikle birlikte “örgütsel bir model” de 

kazandırma arayışındadırlar. Kadrocuların Cumhuriyet establishmentinin (kurulu düzen) 

“öncü örgütü” olma iddiası, daha ilk sayılarında yer alan “şuurlu bir avangard” söylemiyle 

açığa çıkar. Buna ilaveten Kadrocuların ideolojik yörüngesini oluşturan sol-milliyetçi söylem 

de, derginin hemen her sayısında hâkim bir retorik olarak öne çıkar. Bu kapsamda sol 

milliyetçi söylem, ilk olarak ekonomi-politik eksende bir dizi retorik üzerinden varlık kazanır. 

“Müstakil bir millet iktisadı”, “Türkiye’nin müstemleke milletlerine örnek olması”, “Askeri 

Dumlupınar’dan sonra iktisadi Dumlupınar”, “ferdiyetçi, zümrevi, sınıfi” kapitalizm eleştirisi 

ekonomi-politik düzeyde öne çıkan temalardır. Sol-milliyetçi söylem, kültür-politik düzeyde 

ise “anti-emperyalizm”, “Türklük bilincini Marksizmle telif etme” ve “kozmopolitanizm 

eleştirisi” gibi bir dizi hat üzerinden etkisini gösterir. Bu çerçevede Kadrocular’ın melez bir 

kültür hattı olarak yöneldiği sol-milliyetçi ideoloji, özellikle Ziya Gökalp’e dönük 

analizlerinde açığa çıkar. Gökalp’in Osmanlı’nın kozmopolitan dünyasındaki “tecanüssüz 

kalabalıklar”a yüklediği “dil birliği, din birliği, dilek birliği” gibi milliyetçiliğe açılan 

müşterekler takdir edilir. Öte yandan Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde, 

Durkheimci sosyolojik nazariyeden hareketle Marksizm eleştirisi ise, “dar, sathi ve aceleci” 

olarak değerlendirilir. Kadrocularda sol-milliyetçi söylemin kültür-politik tezahürleri, 

“Tanzimat’ın Avrupa hayranlığı yerine, milletin verimliliğine inanmak”, Türkiye'nin “Asya 

milliyetçiliğinin öncüsü olması” ve “Milli Kurtuluş Hareketleri cephesinde yer alması” gibi 

temalar üzerinde de varlık kazanır. Milliyetçi ve sosyalist ideoloji modellerinin dergi 

yazarlarındaki ağırlıklı etkileri, uluslararası siyasal arenayla ilgili yaklaşımlarında da etkisini 

gösterir. Bu çerçevede Batılı liberal toplumların ve devletlerin öncülük ettiği “Cemiyet-i 

Akvam” karşısında SSCB’nin “yeni bir dünya, yeni bir insanlık, yeni bir cemiyet nizamı” 

vaad ettiği öne sürülür. Kadro hareketi öncüleri, SSCB’de temerküz edilen bu yeni nizama, 

Osmanlı entelektüelleri gibi “garip bir lakaytlık ve gafletle” değil, “içten gelen bir dikkat ve 

alaka ile” yöneldiklerinin altını çizer. 

Anahtar Kelimeler: Kadro Dergisi, Sol-Milliyetçi söylem, İdeoloji. 
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KADRO MAGAZINE AS A LEFT-NATIONALIST REVOLUTIONARY MEDIA 

 

ABSRACT 
Kadro Magazine, which was led by a group of intellectuals with the desire of the Turkish 

revolution to gain an ideological and doctrinal framework, started its publication life in 

January 1932. The publication life of the journal led by Yakup Kadri and Şevket Süreyya 
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ends in January 1935. Although the publication period of the magazine was in a short period 

of three years, Kadroists are a pioneering movement, especially in terms of undertaking the 

carrier of the Republican revolutions in the cultural sphere. At the same time, they seek to 

provide an "organizational model" with a doctrinal content to the Republican revolutions. The 

cadre's claim to be the "pioneer organization" of the establishment of the Republic is revealed 

by the "conscious avant-garde" discourse in its first issues. In addition, the left-nationalist 

discourse that constitutes the ideological trajectory of the Kadroists stands out as a dominant 

rhetoric in almost every issue of the magazine. In this context, left nationalist discourse first 

comes into existence through a series of rhetoric on the economic-political axis. "An 

independent national economy", "Turkey's role as an example for colonized nations", 

"Economic Dumlupınar after Military Dumlupınar", "individualist, segregated, class" 

capitalism critique are prominent themes at the economic-political level. Left-nationalist 

discourse shows its influence on a series of lines such as "anti-imperialism", "combining 

Turkish consciousness with Marxism" and "criticism of cosmopolitanism" at the cultural-

political level. In this framework, the left-nationalist ideology that Kadroists tend towards as a 

hybrid culture line is especially evident in their analysis of Ziya Gökalp. Commons to 

nationalism such as the "unity of language, unity of religion, unity of wish" that Gökalp 

attributed to the "crowds without tecanus" in the Ottoman cosmopolitan world are 

appreciated. On the other hand, in Gökalp's work titled "The Principles of Turkism", the 

criticism of Marxism, based on Durkheimian sociological theory, is evaluated as "narrow, 

superficial and hasty". The cultural-political manifestations of the left-nationalist discourse 

among the cadre workers also come into existence on themes such as "believing in the 

productivity of the nation instead of the European admiration of the Tanzimat", Turkey being 

the "pioneer of Asian nationalism" and "taking its place on the front of the National 

Liberation Movements". The weighty effects of nationalist and socialist ideology models on 

the writers of the journals also show their effects on their approaches to the international 

political arena. In this context, it is claimed that the USSR promised "a new world, a new 

humanity, a new social order" against the "Community-i Akvam" led by Western liberal 

societies and states. The leaders of the cadre movement underline that they turned to this new 

order, which was concentrated in the USSR, not with "strange indifference and negligence" 

like Ottoman intellectuals, but "with a sincere attention and concern". 

Keywords: Kadro Magazine, Left-Nationalist discourse, Ideology. 

 

SOL-MİLLİYETÇİ İNKILÂP MECMUASI OLARAK KADRO DERGİSİ 

Soğuk Savaş döneminin gözde kavramlarından milliyetçilik ve sosyalizm, aktüel dünyamızda 

özellikle ideolojik mecralardaki imtiyazlı statüsünü korumaktadır. Nitekim Türkiye sathında 

sol milliyetçi ideoloji, “Kızılelma”, “Avrasyıcılık” gibi söylem  alanlarında olduğu gibi, 

belirli argümanlar ve ittifaklar ekseninde varlığını sürdürmektedir. Dahası bu ideolojiyle 

bütünleşmiş çeşitli dernekler ve örgütlenmelerin kamusal pratikleri üzerinden kamuoyunu 

etkilemektedir. Bu açıdan milliyetçi ideolojik havzada özgün bir damar olarak temayüz eden 

sol-milliyetçiliğin, aktüel dünyamızın entelektüel birikimiyle analizi ve tartışılması önemlidir. 

Türkiye’de söz konusu cereyanın entelektüel dünyadaki ilk örneğini ise, Kadro Dergisi 

oluşturur (Yıldırım, 2011: 87-88). 

Türk inkılabının ideolojik ve doktriner bir çerçeve kazanması arzusuyla bir grup aydının 

öncülük ettiği Kadro Dergisi, Ocak 1932’den itibaren yayın hayatına başlar. Yakup Kadri ve 

Şevket Süreyya, Burhan Asaf, Vedat Nedim, İsmail Hüsrev ve Mehmet Şevki Yazman gibi 

Cumhuriyet aydınlarının öncülük ettiği derginin yayın hayatı Ocak 1935’te sona erer. 

Derginin yayın süreci üç yıl gibi kısa bir zaman zarfında olsa da, Kadrocular, özellikle 

Cumhuriyet devrimlerinin kültür mecrasında taşıyıcılığını üstlenmeleri yönüyle öncü bir 
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cereyandır. Aynı zamanda Cumhuriyet devrimlerine doktriner bir içerikle birlikte, “örgütsel 

bir model” de kazandırma arayışındadırlar. 

Hareketin öncüleri, önemli ölçüde 1920’lerde kurulan Türkiye Komünist Partisi (TKP) 

bünyesinde yer alır. Partiye yönelik dönem hukuki makamlarının 1927’deki yargılamaları, bir 

kısım partili aydın üzerinde etkisini gösterir. Nitekim Kadro Dergisi’nin kurucu kadrosu, 

büyük ölçüde TKP’den ayrılan söz konusu aydınlardan oluşuyordu (Tekeli ve İlkin, 2003: 

124). Nitekim tam da bu dönemlerde “1929 Buhranı” gibi küresel kapitalizmin geçirdiği 

bunalımla ilgili teşhislerinde, söz konusu konusu aydınların (sol) ideolojik geçmişleri, etkisini 

hissettiriyordu. Kadro öncüleri, yaşanan ekonomik buhranla ilgili olarak, Türkiye'nin 

“Kapitalist olmayan bir yoldan sanayileşmesi gerektiği” perspektifinden hareket eder (Giritli, 

1980: 151). 

Grubun örgütlü ve organize bir hareket olarak Kadro Dergisi’ni çıkarma sürecinde, özellikle 

Şevket Süreyya'nın Ocak 1931’de başkent Ankara’da Türk Ocağı genel merkezinde 

dinleyicilere sunduğu “İnkılap ve Kadro” başlıklı konferans etkili olmuştur. Konferans 

boyunca Şevket Süreyya, Cumhuriyet devrimlerinin toplumsallaşması ve kitlesel bir tabana 

kavuşması adına “bir fikir sistemi içinde derlenmesi” yani doktriner bir içerik kazanması 

gerekliliğinin altını çizer (Tekeli ve İlkin, 2003: 129). 

Bu anlamda söz konusu doktriner içerik, derginin kurucularına göre “inkılabın ideolojisini 

yapmak” olarak tarif edilir. Nitekim Kadrocular’a göre, temel toplumsal ihtiyacımız, bir 

kurucu felsefedir. Bu felsefenin muhtevasını ise, devrimci, toplumcu, maddeci, determinist, 

ve ulusal kurtuluşçu perspektif oluşturur (Oksaçan, 2016: 130). Dolayısıyla Kadro hareketi, 

Cumhuriyet devrimlerini politik sınırların ötesinde ekonomik, sosyal ve kültürel program 

alanlarına taşıyarak, sol-milliyetçi bir içerik kazandırma arayışındadır. Bununla birlikte 

dergiye ve harekete ismini veren “Kadro”nun seçilmesi de tesadüfi değildir. Kemalist ideoloji, 

tüm ilkeleriyle bütünleşmiş, onları uygulama ve toplumsal dünyada yayma misyonu güden 

öncü kadrolara şiddetle ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda Kadrocular, Cumhuriyet 

establishmetini yani kurulu düzenini  “şuurlu avangart” kadrolar öncülüğünde tahkim etme 

arayışındadır (Bora, 2020: 159-160). Nitekim derginin imzasız olarak başyazılarını kaleme 

Şevket Süreyya, bu gerçekliği şu ifadelerle dile getirir: 

“İnkılâbın irade ve menfaati, inkılabı duyan ve yürüten azlık, fakat şuurlu bir 

avangardın, azlık fakat ileri bir kadronun iradesinde temsil olunur.”  (Kadro, Sayı 1, 

Ocak 1932: 3)  

Öte yandan derginin ideolojik yörüngesini oluşturan sol-milliyetçi söylem, hemen her sayıda 

hâkim bir retorik olarak öne çıkar. Bu kapsamda sol milliyetçi söylem, ilk olarak ekonomi-

politik eksende bir dizi retorik üzerinden varlık kazanır. Bu kapsamda ilk olarak Vedat 

Nedim’in derginin ilk sayısında “anti-emperyalist” motivasyonlarla kaleme aldığı yazıya 

yöneleceğiz.  

Vedat Nedim bu yazısında, Kadro hareketi nezdinde davalarının tekil olarak “milli değil, aynı 

zamanda beynelmilel” bir hüviyet taşıdığının altını çizer. Dahası, “müstakil bir millet 

iktisadiyatı” kurma motivasyonuyla hareket eden Cumhuriyet kadrolarının “müstemleke 

milletlerine örnek olma” misyonuyla donandığını belirtir. Yazısının devamında Çin ve 

Hindistan’ın da iktisadi bağımsızlık yolunda benzer mücadeleler ortaya koyduğunu belirten 

Vedat Nedim’e göre, yaşanan süreç Kurtuluş Savaşı’ndaki atmosferden farksızdır. Bu 

doğrultuda “Askeri Dumlupınar’dan sonra iktisadi Dumlupınar” safhasına geçildiğinin altını 

çizer (Kadro, Sayı 1, Ocak 1932: 9-10). Ekonomi-politik düzlemde benzer olarak Yakup 

Kadri de, kaleme aldığı yazısında mensup olduğu milletin “istiklalini tesis etmek”le yükümlü 

kılınan Milli Kurtuluş Hareketleri’ni son tahlilde “ferdiyetçi, zümrevi, sınıfi” dinamikler 

üzerinden varlık kazanan kapitalizme karşı “teyakkuz”a davet eder (Kadro, Sayı 8, Ağustos 

1932: 11). 
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Sol-milliyetçi söylem, kültür-politik düzeyde ise, bir dizi alanda varlığını ortaya koyar. Bu 

kapsamda “anti-emperyalizm”, “Türklük bilincini Marksizmle telif etme” ve 

“kozmopolitanizm eleştirisi” gibi bir dizi kategori öne çıkar. Sözgelimi Kadro’nun ikinci 

sayısında Şevket Süreyya’nın Ziya Gökalp ile ilgili değerlendirmeleri, Marksist sol ve 

milliyetçi alaşımları içeren bir ideolojik çerçeve çizer. Bu kapsamda Şevket Süreyya, 

Gökalp’in Osmanlı’nın kozmopolitan dünyasındaki “tecanüssüz kalabalıklar”a işaret ettiği  

“dil birliği, din birliği, dilek birliği” gibi milliyetçiliğe açılan müşterek mefkureleri takdir 

eder. Ancak aynı yazısında Şevket Süreyya, özellikle Gökalp’in “Türkçülüğün Esasları” adlı 

eserinde, Durkheimci sosyolojik nazariyeden hareketle Marksizm eleştirisi ise, “dar, sathi ve 

aceleci” olarak değerlendirir (Kadro, Sayı 2, Şubat: 1932: 34-36). 

Kültür-politik düzeyde Burhan Asaf’ın Kadro’nun 3. sayısında kaleme aldığı yazı da sol-

milliyetçi söylemin izleriyle yüklüdür. Burhan Asaf, Milli Kurtuluş hareketinin öncelikli 

karakteristiğini, Tanzimat dönemi anlayışı ve kadrolarıyla olan farklılığın oluşturduğunu 

belirtir. Bu çerçevede Milli Kurtuluş hareketinin “Tanzimat sonu görüş ve etkilerini tamamı 

ile tasfiye etme”, “inkılabımız için milli şeniyetlerden başka kaynak tanımama” ve 

“Tanzimat’ın Avrupa hayranlığı yerine, milletin verimliliğine inanmak fikrini ikame etme” 

gibi bir dizi misyonla donandığının altını çizer. Benzer olarak yazısında Burhan Asaf, 

Türkiye'nin “Asya milliyetçiliğinin öncüsü olması” ve “Milli Kurtuluş Hareketleri cephesinde 

yer alması” gibi temalara yer verir (Kadro, Sayı 3, Mart: 1932: 14-15).  

Dergi yazarlarında Tanzimat dönemi eleştirisi üzerinden “kozmopolitan Osmanlı dünyası”, 

“liberal-kapitalist Batı” ve “ayrılıkçı gayrımüslik anasır” ile ilgili yaklaşımları da sol-

milliyetçi fikriyatın izlerini taşır. Bu çerçevede Falih Rıfkı’nn “Kuvayı Milliye” başlıklı 

yazısında şu ifadelere yer verir 

“Genç Kemalist; rahatçı ve rantçı Tanzimat ve Meşrutiyet efendisinin omuzuna vurarak: 

Korkma dinle; diyor.  

(…) Kuvayi Milliye sarayı, Babıali'yi, Osmanlı Galata’sını, Süleymaniye camiini ve 

medresesini, Fener kilisesini ve mektebini, silindirli bankayı, hiçbirini Anadolu anasının 

karnındaki çocuk mayasına saplanan süngüden ayırt etmez”   (Kadro, Sayı 16, Nisan 

1933: 12) 

 

Son olarak milliyetçi ve sosyalist ideoloji modellerinin dergi yazarlarındaki ağırlıklı etkileri, 

uluslararası siyasal arenayla ilgili yaklaşımlarında da etkisini gösterir. Bu çerçevede Yakup 

Kadri’nin derginin 6. sayısında kaleme aldığı yazı, SSCB ekseninde solun ortaya koyduğu 

yeni devlet modeline karşı duyduğu heyecanın izlerini taşır. Yakup Kadri bu yazısında, Batılı 

liberal toplumların ve devletlerin öncülük ettiği “Cemiyet-i Akvam” karşısında SSCB’nin 

“yeni bir dünya, yeni bir insanlık, yeni bir cemiyet nizamı” vaad ettiğini ileri sürer. Bu 

çerçevede SSCB’de temerküz edilen bu yeni nizama, Osmanlı aydınlarının bir dönem Fransız 

İhtilali’ne karşı takındığı “garip bir lakaytlık ve gaflet” gibi değil, “içten gelen bir dikkat ve 

alaka ile” yöneldiklerinin altını çizer (Kadro, Sayı 6, Haziran 1932: 40). 
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RESİMLİ ÇOCUK KİTABI İLLÜSTRASYONUNDA KOLAJ TEKNİĞİ VE 

ERİC CARLE BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
1
 

 

 

 

 

ÖZET 

Görsel iletişim ürünü olan resimli çocuk kitapları çocuğun karşılaştığı eser niteliğinde ilk 

edebi ve görsel ürünlerdir. 20. Yy’dan itibaren çocuğa verilen değerle birlikte çocuk 

alanındaki çalışmalar da artmıştır. Bununla birlikte baskı teknolojisindeki gelişmeler, resimli 

çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin artmasıyla birlikte nitelikli resimli çocuk kitapları 

üretilmeye başlanmış ve bu kitaplara ulaşılabilirlik de kolaylaşmıştır. Buradan hareketle kolaj 

sanatçısı Eric Carle’a ait “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” adlı resimlenmiş resimli çocuk 

kitaplarının, çizer adaylarının sübjektif yorumları aracılığıyla katılımcılar arası varyasyonu 

saptamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda resimli 

çocuk kitabı çizer adayları ile Zoom adlı video konferans uygulamasıyla 10’ar kişilik 

gruplarla 4 oturumda odak grup görüşmeleri yapılmıştır.  Görüşme 10’arlı olarak 4 grupta 40 

katılımcı ile yapılmış olup katılımcıların hepsi kadındır.  22-62 yaş aralığındaki 40 

katılımcının %57,7’si evli, %42,5’i bekar ve %62,5’i çocuk sahibi değilken, %22,5’i bir 

çocuğa, %15’i iki çocuğa sahiptir. Bu çalışmada 4 gruba toplam 9 soru yöneltilmiştir. 

Çalışmanın bulgularından elde edilen arı sonuca göre “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” 

kitapları merak uyandırıcı, yaratıcılığa teşvik edici, renkleriyle dikkat çekici, hayal gücünü 

geliştirici ve ilham verici bulunmuştur.  

Anahtar Sözcükler: İletişim Çalışmaları, Görsel İletişim Tasarımı, Resimli Çocuk Kitapları, 

Resimli Çocuk Kitabı İllüstrasyonu. 

 

 

ABSTRACT 

Children's picture books, which are products of visual communication, are the first literary 

and visual products that the child encounters. Since the 20th century, studies in the field of 

children have increased with the value given to the child. However, with the developments in 

printing technology and the increase in the number of children's picture book writers and 

illustrators, qualified children's picture books have started to be produced and the accessibility 

of these books has become easier. From this point of view, the aim of the study is to 

determine the variation among the participants through the subjective interpretations of the 
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illustrated children's books named "Hungry Caterpillar" and "The Grouchy Ladybug" by 

collage artist Eric Carle. In line with this determined purpose, focus group interviews were 

held with the children's picture book illustrators in 4 sessions with the video conference 

application called Zoom in groups of 10 people. The interview was conducted with 40 

participants in 4 groups of 10, and all of the participants were women. While 57.7% of the 40 

participants between the ages of 22-62 are married, 42.5% are single and 62.5% have no 

children, 22.5% have one child and 15% have two children. In this study, a total of 9 

questions were asked to 4 groups. According to the pure result obtained from the findings of 

the study, the "Hungry Caterpillar" and "Grumpy Ladybug" books were found to be 

intriguing, encouraging creativity, striking with their colors, developing imagination and 

inspiring. 

Key Words: Communication Studies, Visual Communication Design, Children's Picturebook, 

Children's Picturebook İllustration. 

 

Giriş 

Görsel iletişim ürünü olan resimli çocuk kitapları çocuğun karşılaştığı eser niteliğinde ilk 

edebi ve görsel ürünlerdir. 20. yy’dan itibaren çocuğa verilen değerle birlikte çocuk 

alanındaki çalışmalar da artmıştır. Bununla birlikte baskı teknolojisindeki gelişmeler, resimli 

çocuk kitabı yazar ve çizerlerinin artmasıyla birlikte nitelikli resimli çocuk kitapları 

üretilmeye başlanmış ve bu kitaplara ulaşılabilirlik de kolaylaşmıştır. Buradan hareketle kolaj 

sanatçısı Eric Carle’a ait “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” adlı resimli çocuk kitaplarının, 

çizer adayları tarafından nasıl ve ne şekilde alımlandığının saptanması araştırmanın amacını 

oluşturmaktadır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda resimli çocuk kitabı çizer adayları ile 

Zoom adlı video konferans uygulamasıyla 10’ar kişilik gruplarla 4 oturumda odak grup 

görüşmeleri yapılmıştır.  Görüşme 10’arlı olarak 4 grupta 40 katılımcı ile yapılmış olup 

katılımcıların hepsi kadındır.  22-62 yaş aralığındaki 40 katılımcının %57,5’i evli, %42,5’i 

bekar ve %62,5’i çocuk sahibi değilken, %22,5’i bir çocuğa, %15’i iki çocuğa sahiptir. Bu 

çalışmada 4 gruba toplam 9 soru yöneltilmiştir. Çalışmanın bulgularından elde edilen arı 

sonuca göre “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” kitapları merak uyandırıcı, yaratıcılığa 

teşvik edici, renkleriyle dikkat çekici, hayal gücünü geliştirici ve ilham verici bulunmuştur.  

Resimli Çocuk Kitapları 

Çevreyi algılamak için kullanılan ilk duyu görme duyusudur. Yüzlerce dilin kullanıldığı 

dünyada en kolay ve hızlı iletişim aracı görsel iletişimdir. İnsanlar, öğrendiklerinin %1’ini 

deneyerek, %2’sini dokunarak, %4’ünü koklayarak, %10’unu duyarak, %83’ünü ise görerek 

öğrenir. Böylelikle göstergelerin öğrenmede rolü büyüktür (Uçar, 2017:59-60). Düşünce ve 

duyularla algılanan dünyada ancak duyarlı bireyler yetiştirilebilir. Kişi ancak bir sanat 

etkinliği deneyimi içerisinde olursa dünyaya sanatçı gözünün sahip olduğu duyarlılık ile 

bakabilir. Bir sergiyi gezmek ya da opera dinlemek gibi sanatsal faaliyetler kişiye sanatsal 

iletiler iletebilir. Bu bağlamda çocuğun sanatla erken yaşlarda tanışması onun görsel, dilsel ve 

işitsel olarak besler. Çocuk kitapları çocuğa okuma sevgisi kazandırmakta ve çocuğun eğitim 

hayatında önemli bir yere sahiptir. Çocuk kitapları çocuğun dil becerilerini geliştirir, edebiyat 

ve resmin iç içe olduğu sanat dünyasıyla tanışmasına sebep olur (Sever, 2008: 20). 

Resimli çocuk kitapları, edebi değerlerinin yanında görsel sanatlara maruz kalma imkânı 

sunar. Resimli kitaplar, kulaktan ve gözle algılanmak, işitsel ve görsel olarak tadına varılmak 

üzere tasarlanmıştır (Aktaran: Prudhoe, 2003: 6). Resimli kitaplarda metin ve illüstrasyon 

birbiriyle örtüşmelidir (Salisbury, 2004:84). Resimli çocuk kitaplarında mesajı iletmek için 

yazıyla birlikte illüstrasyonlar kullanılmaktadır. 

Görsel ifade dili, sanatçının stili onun malzemeyi kullanma yöntemidir. Her sanatçının 

kendine has üslubu vardır (Atalayer, 1994: 114). Sanatçının resimleme tekniği onun 

üslubunun yansımasıdır. İllüstrasyonlar okuma bilmeyen çocuklar için metni 
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somutlaştırmalarına ve hayal güçlerini geliştirmelerine katkı sağlar. Sanatçılar kitapları 

resimlemek için birçok farklı teknik kullanırlar. Bu teknikler aşağıda sıralanmıştır. 

 Kuru Boya 

 Pastel Boya  

 Sulu Boya  

 Guaj Boya  

 Karışık Teknik 

 Dijital İllüstrasyon 

 Kolaj 

Bu araştırmada kolaj tekniği çalışmanın önemli bir konusudur. 

 

Kolaj; kâğıt, gazete, kumaş, fotoğraf gibi çeşitli malzemelerin kesilip yapıştırılarak birlikte 

kullanılmasıyla oluşturulan kompozisyon bütünüdür. Picasso ve Braque’ın çalışamaları ile 20. 

Yüzyılın başlarında yaygınlaşmaya başlamıştır (Turani, 2010: 146). Bir üslup olarak bazı 

illüstratörler, çalışmalarında çeşitli elementleri tek bir kompozisyon oluşturmak için 

birleştirir. Kolaj tekniği küçük bir çocuk gibi kağıtlarla, boyalarla oyun oynamak gibidir.  

Çalışmalarda kolaj tekniği uygulanmasının en avantajlı kısmı sınırsız imkana sahip olmaktır. 

İster kâğıt kolajı ister fotomontaj ister doku kolajı kullanılsın; malzeme sınırsızdır, 

malzemelerin sanatsal niteliği olmak zorunda değildir. Sanatsal niteliği olmayan malzemeler 

ile sanat ürünleri ortaya çıkarılır. Kolaj tekniğini uygularken malzemeler kâğıt ve boya ile 

sınırlı değildir. Bir makas ile kağıtları keserek eserler oluşturabilirsiniz (Ersan ve Bayraktar, 

2021: 1360). 

Kağıtları kesme, yapıştırma ya da farklı malzemeleri çalışmanın içine dahil etme anlayışı ile 

bazı resimli çocuk kitapları sanatçıları sıradan boyama yapmak yerine kağıtları boyayarak 

kendi özel dokularını yaratır ve kolaj çalışmalarında kullanırlar. Kolaj tekniği onların yaratıcı 

sürecinin bir parçasıdır. Eric Carle, Leo Lionni, Lois Ehlert, Ezra Jack Keats, Denise Fleming, 

Brian Wildsmith, Richard jones bu tekniği kullanan en önemli kitap yaratıcılarındandır. Bu 

teknikte sıradan kağıtlar boyanır, kesilir, yapıştırılır ve sanat eserlerine dönüştürülür.  

Resimli Çocuk Kitabı Yaratıcısı “Eric Carle” 

Eric Carle 1929’da New York’da doğmuştur. Çocukluğunu Almanya’da geçirmiş ve Stutgart 

Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olmuştur. Yetişkin olduğunda kariyeri için Amerikaya 

dönmüş ve reklam ajasında grafik tasarımcı olarak çalışmaya başlamıştır. İllüstratör ve çocuk 

kitapları yazarı olarak da kariyeri burada başlamıştır. En çok satan kitabı “Aç Tırtıl” “(Very 

Hungry Caterpillar)” ilk kez 1989’da İtalyada basılmıştır. Carle’ın eşsiz yaratıcılıkta olması 

milyonlarca çocuğu etkilemesine sebep olmuştur. Kullandığı kolaj tekniği ile küçük 

okuyucularının dikkatini çekmeye başarmıştır. Sanatçı, kimi zaman bir fırçayla, kimi zaman 

parmaklarıyla veya bir sünger yardımıyla ince kağıtlar üzerine akrilik boyalar ile canlı renkler 

kullanır (Eric Carle. (2022).  www.eric-carle.com/ 25.11.2022). Eric Carle’ın hikayeleri 

babasından miras kalan doğaya karşı beslediği büyük tutkudan doğar. Kitaplarındaki 

karakterlerin çoğu pek tanınmayan küçük hayvanlardır. Küçük okuyucularında duygu ve 

meraklarını paylaşarak onların istek ve ihtiyaçlarına çok yönlü cevap vermeye çalışmaktadır. 

Kitaplarının sırrı tam da çocukluğa duyduğu saygıda saklıdır. Eric Carle kitaplarında basit ve 

ilgi çekici simgeler kullanır. Bu simgeler çocuğun bilişsel, duygusal, dil becerilerini 

desteklerken aynı zamanda hayal güçlerine de katkı sağlar. Eric Carle kitapları çocuğun 

birden fazla duyusuna hitap eder (Catarsi, 2013: 5). 

Eric Carle özel olarak renklendirdiği kağıtlar ile kolaj tekniğini kullanarak illüstrasyonlar 

oluşturur. Eric Carle genellikle parlak renkler kullanır ve çalışmaları için ince kağıtlar 

kullanır. Bu kağıtlar üst üste geldiğinde farklı renk karışımları oluşturur. Her zaman basit 

düşünerek eserlerini üreten Eric Carle’ın ifadelerdeki sadeliği ve netliği dikkat çekicidir. Bir 

çocuk için kavramlar sadeleştirildiğinde daha öğreticidir ve Carle bunu tüm kitaplarına 
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yansıtır. Ayrıca Carle’ın kitaplarındaki dokular çocuğa dokunma hissi yaratır ve merak 

uyandırır. Bu, Carle’ın kitaplarının sevilmesinin en büyük sebeplerinden biridir. Eric Carle 

kitabı hayal ettikten sonra üretmeye başlarken önce notlar alır ve eskizler çizer (Eric Carle. 

(2022).  www.eric-carle.com/ 25.11.2022). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada kolaj sanatçısı Eric Carle’a ait “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” adlı 

resimli çocuk kitaplarının, çizer adayları tarafından nasıl ve ne şekilde alımlandığının 

saptanması araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaç soruları belirlenmiştir:  

S1. Bu kitaplar çocuğun merak duygusunu uyandırmakta mıdır? 

S2. Bu kitapların çocuğun düş gücüne katkısı var mıdır? 

S3. Görseller varlıkların özelliklerini betimleyecek şekilde anlaşılır mıdır? 

S4. Sanatçı metinde anlatılmak istenen olayı kolaj diliyle anlaşılır ifade etmiştir? 

S5. Metin olmasaydı yalnızca resim diliyle hikâye anlaşılabilir midir?  

S6. Kitaplarda kullanılan renkler çocuğun dikkatini çekecek türde midir? 

S7. Kolaj tekniği yaratıcılığa teşvik ediyor mudur? 

S8. Görseller kitabı tekrar okumaya teşvik etmekte midir?  

S9. Sanatçının tekniğinde ve kullandığı malzemeler ilham verici midir? Resimli çocuk kitabı 

çizer adayı olarak siz de kullanır mıydınız? 

Materyal ve Method 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş ve Odak Grup Görüşmesi yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada resimli çocuk kitapları illüstrasyon atölyesine katılan 40 kişi 

gönüllü olarak seçilmiştir. Gönüllüler bir whatsapp grubunda toplanmış ve 4’e ayrılmıştır. 

Katılımcılara onam formu ve demografik veri formu gönderilmiştir. 4 ayrı günde 10’ar kişilik 

gruplarla ortalama 1 saat görüşmeler yapılmıştır. Katılıcımlar görüşme gün ve saatinde 

kendilerine iletilen Zoom linkini kullanarak görüşme odasına gelmişlerdir.  Görüşmeler 

sırasında katılımcılara öncelikle “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” kitapları sayfa sayfa 

okunmuş ve gösterilmiştir. Kitapların gösterimi sonrasında tüm katılımcılara aynı katılımcı 

sırası ile 9 adet soru yöneltilmiş ve sorular katılımcılar tarafından tek tek cevaplanmıştır. 

Görüşme sırasında araştırmacı hiçbir şekilde yorum yapmamış, katılımcıları etkileyecek 

davranışlarda bulunmamıştır. Görüşmeler sonrası tüm video kayıtları Microsoft Word 

üzerinde metne dönüştürülmüş ve bu metinler üzerinden bulgu analizleri elde edilmiştir.  

Araştırmanın Bulguları 

Merak Duygusuna İlişkin Bulgular 

Kitaplar kolaj tekniği ile resimlenirken “Aç Tırtıl”da karaktere, meyvelere, farklı yiyeceklere; 

“Huysuz Uğurböceği”nde bitkilere, hayvanlara, her sayfadaki hayvanın fonuna ait dokular 

oluşturulmuştur. Nesnenin gerçeğine benzer dokular çocuklarda merak duygusu 

uyandırmaktadır. “Aç Tırtıl”da haftanın günlerinden sıralı şekilde bahsedilmiştir. “Aç 

Tırtıl”da sıradaki günde ne yiyeceğini bilmiyordu ve ne kadar yerse yesin doymuyordu. Bu 

noktada çocuk, “Peki tırtıl ne yerse doyacak?” diye merak edecektir. “Huysuz 

Uğurböceği”nde uğurböceğinin ne kadar büyük bir hayvanla karşılaşacağı bilinmemekte ve 

bu da çocukta merak duygusu uyandırmaktadır. 

Düş Gücüne İlişkin Bulgular 

Bazı katılımcılar her iki kitabında düş gücünü arttırıcı etkisi olduğunu düşünürken bazıları 

“Huysuz Uğurböceği”nin “Aç Tırtıl”a göre düş gücünü daha çok arttırdığını belirtmişlerdir. 

“Aç Tırtıl”daki yiyecekler çocuğun günlük hayatta ulaşabileceği yiyeceklerdir. Fakat 

“Huysuz Uğurböceği”ndeki boa yılanı balina çocuğun günlük hayatta pek karşılaşamayacağı 

canlılardır. Buradaki ifadeye göre çocuk bir elmanın tadını hayal etmeye gerek duymazken, 

boa yılanını, balinayı hayal edebilir. Kitaplardaki her çevrilen sayfadaki tekrar eden sahneler 

çocuğun düş gücünü beslemektedir. Pazartesi günü 1 elma, salı günü 2 armut yedi ama 
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doymadı. “Aç Tırtıl”ın, “Peki geriye kalan günlerde hangi yiyeceklerden kaçar adet yiyecek? 

Doyacak mı? Ne yerse doyacak?” diye düşündürecek olması ya da aynı şekilde “Huysuz 

Uğurböceği”nde sayfalar ilerledikçe uğurböceğinin tartışmak istediği hayvan büyürken “Ne 

kadar büyük bir hayvanla kavga edecek?” sorusu çocuğun düş gücüne katkı sunmaktadır.  

Görsel İfadeye İlişkin Bulgular 
Okumayı yazmayı bilmeyen çocuk, kitabı açtığında önce görselleri okur. Henüz okumayı 

bilmeyen yaş grubuna hitap eden resimli çocuk kitaplarında metni betimleyen görsel ifade 

büyük önem taşımaktadır. Katılımcılar varlıkların özelliklerinin görsel ifadesinin başarılı 

olduğunu düşünmektedir. Katılımcılar “Huysuz Uğurböceği”ndeki hayvanların fonlarına 

dikkat çekmiştir. Her hayvanın arkasındaki fon hayvanın habitatına uygun renklenmiştir. Bu 

da görsel ifadeyi güçlendirmiştir. Carle, hayvanların sahip olduğu dokuları tüy detayına kadar 

titizlikle belirtilmiştir. İllüstrasyonlarda gerçekçi çizim amacı güdülmemesine rağmen dokular 

oluşturularak uygulanan kolajda illüstrasyonların tüm gerçekliğiyle anlaşıldığı ifade 

edilmiştir. Aynı zamanda gerçek bir boa yılanı veya gergedan kullanılsa sevimli 

olmayacağından bahsedilerek Carle’ın görsel ifadesinin çocuğa göre olduğunu söylemiştir. 

Eric Carle kitaplarında çoğunlukla karakterlerin arkasında kalan fonları beyaz bırakmaktadır. 

Bu da önde kalan karakterlerin, varlıkların daha rahat anlaşılabilmesini sağlamaktadır. 

Böylece Carle’ın resmettiği tüm varlıklar açık bir şekilde anlaşılmakta, çocuğun ilgisini 

çekmektedir. 

Kolaj Diline İlişkin Bulgular 

Sanatsal bir ifade biçimi olan kolaj tekniğinde yüzey mantığında yenilikler yaratılmış ve 

yalnızca bir kâğıt parçası, kumaş ya da gazete parçası olan malzeme, kolaj ile sanata 

dönüştürülerek yeni bir boyut kazanmıştır (Kaplanoğlu, 2008: 97). Bazı çizer adayları, 

kağıtları kesip yapıştırarak görsele dökmenin, biçimleri doğrudan olduğu resmetmeye göre 

daha zahmetli olduğu düşünmektedir. Katılımcıların genel olarak aç olan tırtılın minikliği ve 

yiyecekleri yedikten sonraki tombul hali dikkatlerinden kaçmamıştır. Eric Carle kolaj tekniği 

iki kitaptaki tüm varlıkları net şekilde ifade etmiştir. Resimli çocuk kitaplarında oldukça 

önemli olan metin resim birlikteliği bu kitaplarda da açıkça fark edilmektedir.  

Metin-Resim İlişkisine Yönelik Bulgular 
İllüstrasyon, resimli çocuk kitaplarında metin kadar büyük öneme sahiptir. Bu kitaplarda 

illüstrasyon ve metin birlikte yer alırken çoğu zaman metin az kullanılmakta ve sayfanın 

tamamında resimle betimlenmektedir. Bu sebeple resimli çocuk kitapları illüstrasyonlarla 

anlamlıdır. Çocuklar için soyut bir kavram olan yazılar, resimler yoluyla somutlaştırılır ve 

çocuk için anlamlı hale getirilir. (Çetin, 2021: 534) Resimli çocuk kitaplarında illüstrasyon ve 

metnin ayrılmaz bir bütündür. Fakat bazen metin olmadan yalnızca illüstrasyonlarla hikâyeyi 

anlamak mümkündür. Nitekim okulöncesi dönemde çocuk okuma bilmediği için yalnızca 

illüstrasyonlarına bakarak anladığı hikayelerde kitabı tekrar inceleme davranışında 

bulunabilir; bu da kitaba yakın olduğu, o kitaba karşı sevgi kazandığı anlamına gelmektedir. 

Renk Kavramına İlişkin Bulgular 
Renk unsuru resimli çocuk kitaplarında bir ifade biçimidir ve plastik değer olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Renklerin, resimli çocuk kitapları illüstrasyonundaki kullanımı ve dağılımı 

metindeki ifadeyi güçlü kılmaktadır. Renk zıtlıkları ve armonileri görsel estetiğin kökeninde 

yer almaktadır (Aktaran: Çağlayan, 2018: 27). Doğayı gözlemleyerek büyüdüğünü ifade eden 

Eric Carle, doğanın canlılığından ve renklerinden bir sanatçı duyarlılığıyla oldukça 

etkilenmiştir. Kitaplarda kontrast renkler sıklıkla birlikle kullanılmıştır ve bir katılımcı bunu 

kırmızı ve yeşilin birlikte kullanılmasıyla örneklendirmiştir. Ayrıca “Aç Tırtıl”daki tırtılda 

kullanılan yeşilin parlaklığına ve ana karakter olarak dikkat çekiciliğinden bahsedilmiştir. 

Carle’ın birçok kitabında uyguladığı beyaz fon katılımcıların gözünden kaçmamıştır. Carle’ın 

Renk armonisi de kitapların dikkat çeken özelliklerinden biridir.  
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Yaratıcılık Yetisine İlişkin Bulgular 

Resimli çocuk kitapları birçok teknikle; boya, kalem gibi renklendirme malzemeleriyle 

yapılırken, kolaj tekniğinde kâğıt kumaş gibi malzemelerin kesilip yapıştırma işlemiyle 

oluşturulur. Bu da resimlere farklı bir doku kazandırmaktadır. Bu, çocukta resimleri izlerken 

bunu ben de deneyebilirim düşüncesi oluşturabilmektedir. Bir katılımcı bu düşünceyi ebeveyn 

olarak kızında farketmiştir. Çeşitli illüstrasyon eğitimleri alan, çizer adayı olan katılımcı kendi 

çalışmaları için dokular oluştururken bu, kızının da dikkatini çekmiş, kızının kolaj yapmayı 

denediğini ifade etmiştir. Diğer çizer adayları da kolaj tekniğinin yaratıcılığa teşvik ettiğini 

söylemişlerdir. Özellikle ortamdaki her materyali değerlendirme imkânı çizer adaylarını 

yaratıcılığa sürüklemektedir.  

Kitabın Tekrar Okunma İsteği Uyandırmasına İlişkin Bulgular 
Katılımcılar arasında yer alan öğretmenler ve ebeveynler sınıftaki öğrencilerinden ve 

çocuklarının tekrar okuma isteği üzerine örnekler vermişlerdir. Katılımcılar bu soruda “Aç 

Tırtıl” kitabı üzerinden cevap vermişlerdir. Bunun sebebi daha önce “Huysuz Uğurböceği”ni 

okumamış olmalarıdır. Ebeveynler ve öğretmenler kitabı, metni ve resimleri ezberleyecek 

kadar çok okumuşlardır. Katılımcıların cevaplarına göre kitabın tekrar tekrar okunmasının 

sebebi resimlerin renkleri, doku çeşitliliği, ayrıntılar, kitabın biçimsel özelliklerinden olan 

sayfaların içindeki deliklerdir.  

Sanatçının Tekniği ve Kullandığı Malzemelere İlişkin Bulgular 
Sanat üretiminde farklı malzemelerin kullanılması, sanatçının belirli kalıpların içinden 

çıkmasını sağlamaktadır. Birkaç malzeme ile sınırlı kalmayan kolaj sanatçıları dünyaya 

“Üretim sürecimde hangi malzemeleri kullanabilirim?” diye bakmaktadır. Eric Carle da 

yalnızca düz boyama stili ile değil, kolaj tekniğini kullanarak eserlerini oluşturmuştur. Kendi 

ürettiği dokular ile kitaplarında birçok varlığa hayat vermiştir. Eserlerine bakıldığında her bir 

varlık için farklı dokular ürettiği görüşmektedir. Böylesine bir tekniği geliştirip uygulamış 

sanatçı çizer adaylarına da ilham kaynağı olmuştur. 

Sonuç  

Resimli çocuk kitapları metin resim ilişkisinin bir bütün olarak ele alınması gereken eserlerdir 

ve yalnızca metni kapsayan edebi eserler olarak kabul etmemek gerekir. İllüstrasyonlar 

yalnızca sayfayı doldurmak için yapılamamalı, metne uygun çocuğun ilgisini çekecek türde 

olmalıdır. Sanat eseri niteliğinde olan resimli çocuk kitaplarında sanatçı metni resimlerken 

sanatçı duyarlılığı ile resimlemelidir. Böylece çocuk okumaya teşvik edilebilir ve kitaplara 

karşı olumlu tutum geliştirirler (Karatay, 2011: 81) “Bir resim bin kelimeye bedeldir” (Lowe, 

2000). Lowe’un ifadesinden çıktığımız yolla resimli çocuk kitaplarına baktığımızda 

illüstrasyonların ne denli önemli olduğunu görmekteyiz. Metni somutlaştıran ve metinden 

daha fazlasını anlatan illüstrasyonlar çocuğun düş gücünü ve yaratıcılığını arttırırken merak 

duygusunu uyarmakta, kitapları defalarca okuma arzusu oluşturmakta ve böylece çocuğa kitap 

sevgisini kazandırmaktadır.  

Araştırmada resimli çocuk kitabı illüstrasyonu atölyesinden gönüllülük esasına göre seçilen 

40 katılımcıyla, Carle’a ait “Aç Tırtıl” ve “Huysuz Uğurböceği” adlı eserler incelenerek; Bu 

kitaplar çocuğun merak duygusunu uyandırmakta mıdır?, Bu kitapların çocuğun düş gücüne 

katkısı var mıdır?, Görseller varlıkların özelliklerini betimleyecek şekilde anlaşılır mıdır?, 

Sanatçı metinde anlatılmak istenen olayı kolaj diliyle anlaşılır ifade etmiştir?, Metin 

olmasaydı yalnızca resim diliyle hikaye anlaşılabilir midir?, Kitaplarda kullanılan renkler 

çocuğun dikkatini çekecek türde midir?, Kolaj tekniği yaratıcılığa teşvik ediyor mudur?, 

Görseller kitabı tekrar okumaya teşvik etmekte midir?, Sanatçının tekniğinde ve kullandığı 

malzemeler ilham verici midir? Resimli çocuk kitabı çizer adayı olarak siz de kullanır 

mıydınız? soruları her katılımcıya aynı sırada yöneltilmiştir.  
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Katılımcıların ifadelerinden hareketle kitapların kolaj tekniği ile resimlenmesi, sayfa 

biçimleri, hikayelerdeki örüntüler ve karakterler merak uyandırıcı bulunmuştur. Öncelikle 

sayfa yapıları oldukça merak uyandırıcıdır çünkü “Aç Tırtıl”da delikli sayfalar, meyveler 

artarken sayfanın enine büyümesi oldukça merak uyandırıcıdır. Aynı şekilde “Huysuz 

Uğurböceği”nde de hayvanların cüssesi büyüdükçe sayfalar genişlemektedir. Çocuk, “Aç 

Tırtıl”da acaba şimdi doyacak mı, ne yerse doyacak diye merak edecekken “Huysuz 

Uğurböceği”nde acaba hangi hayvan ona büyük gelecek, hangisiyle kavga edecek” diye 

meraklanabilir. Kitapların düş gücüne katkısı da oldukça fazladır. Özellikle “Huysuz 

Uğurböceği”ndeki boa yılanı, balina gibi bazı hayvanlar gündelik hayatta sıklıkla 

görülemeyeceği için çocuğu hayal etmeye yönlendirecektir. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin, 

gözlemledikleri çocukların “Aç Tırtıl”ın resmini yapmak istediklerini ifade etmeleriyle bu 

durumun çocuğun düş gücüne katkısı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bu istek çocuğu resim 

sanatına yönlendirmektedir. Ek olarak burada yaratıcılık da devreye girmekte ve kitap, çocuğu 

resim sanatına yönlendirmektedir. Düş gücüyle birlikte yaratıcılığa da katkısı olmaktadır. 

Nitelikli bir resimli kitabın sahip olması gereken, metin olmasa dahi resimlerle hikâyenin 

anlaşılabilmesi konusunda da Carle, bu iki kitapla yaratıcı yeteneğini ortaya koymaktadır. 

Özellikle “Huysuz Uğurböceği”nde sayfanın sağ üst kısmına yerleştirilen saat ve hayvanların 

yüz ifadeleriyle duruşları metni okuyucuya yansıtmaktadır. Sanatçının kullandığı renkler 

çocuklar için dikkat çekici niteliktedir. Özellikle varlıkları beyaz fonun önüne yerleştirmesi, 

varlıklara dikkati çekmektedir. Hem ebeveynlerin hem de öğretmenlerin ifadelerinde de yer 

verildiği gibi bu kitaplar çocuklar tarafından tekrar tekrar okunmak istenmekte, bu da 

çocukların bu kitapları sevdiğini kanıtlamaktadır. Ayrıca malzemeden bağımsız çalışma 

imkânı sunan kolaj tekniği illüstratör adayları için yaratıcı süreçlerinin bir parçasıdır.  

Sonuç olarak geleneksel resimleme anlayışının dışına çıkarak illüstrasyonda kolaj tekniğinin 

kullanılması malzemeden bağımsız bir teknik gelişmesine neden olmuştur. Kolaj tekniğinin 

günümüzde de resimli çocuk kitaplarında hala kullanılır olması illüstrasyonun kendini 

yenileyen bir disiplin olduğunu kanıtlamaktadır. Bu anlamda kolaj tekniğinin resimli çocuk 

kitabı illüstrasyonunda önemli bir yeri ve payı olduğu ifade edilebilir. Ayrıca Eric Carle için 

yalnızca çocuk kitapları illüstratörü ve yazarı demek yeterli değildir. O çocuksu ve yaratıcı 

kişiliğiyle hem küçüklere hem de büyüklere ilham olan büyük bir sanatçıdır. Bu araştırma 

resimli çocuk kitabı illüstratörü adaylarına kaynak olacaktır. 
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dönüşmesindeki önemli etkenlerden biri olmuştur.  

Ne var ki, ardılları Kudüs konusunda Selahaddin Eyyûbî kadar hassas davranmış gibi 

görünmemektedirler. Özellikle XIII. yüzyılın ilk yarısında bazı Eyyûbî yöneticilerinin 

Kudüs’e ilişkin söylem ve eylemleri esasen onlar ile Müslüman halkın şehre bakışları veya bu 

noktadaki hassasiyetleri ve algıları arasında bir fark olduğuna veya oluştuğuna işaret 

etmektedir. Bu farkın en bâriz ifadelerinden biri son büyük Eyyûbî Sultanı el-Melikü’s-Sâlih 

Necmeddin Eyyûb’un, oğlu Turanşah’a bıraktığı vasiyetnamede kendini göstermektedir. İfade 

etmek gerekiyor ki, Eyyûbî yöneticilerinin bazı tasarrufları bir takım idarî kaygılar dolayısıyla 

oluşan mecburiyetin neticesi olarak ortaya çıkmış gibi görünmekte veya mezkûr idareciler 

tarafından bu şekilde sunulmaktadır. Ancak Müslüman halkın özellikle Kudüs gibi hassas bir 

konuda meseleyi idareciler / liderler ile aynı şekilde kavramayışı ilgili konuda yöneten ve 

yönetilenler arasındaki düşünsel bir ayrılığa işaret ediyor olması bakımından da dikkate 

değerdir.  

Bu bildiride mezkûr vasiyetnameden yola çıkılarak, önceki ve sonraki tarihî gelişmelerle 

birlikte, XIII. yüzyılın ilk yarısında Eyyûbî idarecileri ve halk nezdindeki Kudüs algısı tetkike 

gayret edilmiştir. Bununla bağlantılı olarak, idarecilerin sağlam tarihî kökleriyle toplumsal 

hafızada yer edinmiş Kudüs gibi temsilî önemi haiz bir değeri yönetilenlerden farklı bir 

konum ve düzeyde değerlendirmeleri veya değerlendirmek durumunda kalmalarına ilişkin 

çıkarımlar yapılmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Eyyûbîler, Haçlılar, Necmeddin Eyyûb, Vasiyetname  

 

  

figure as a notable leader among Muslims, as well as all his specialties.  
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LOOKING AT JERUSALEM THROUGH A TESTAMENT: 

ON THE RULERS AND THE PEOPLE’S PERCEPTION OF JERUSALEM IN THE 

LATE AYYUBIDS 

 

It is known that Jerusalem is a holy and honorable city for the members of the three major 

religions. The value attributed to the city by Muslims, one of them, and the their sensitivity on 

it throughout the history of Islam are reflected in the sources in detail. In connection with its 

historical importance and religious references, a representative value was also attributed to 

Jerusalem, especially during the Crusades, and the city became a symbol in the struggle 

between Muslims and Christians. In this context, especially Salah al-Din al-Ayyubi’s effort 

for Jerusalem has been one of the important factors in his transformation into a historical 

BİR VASİYETNAME ÜZERİNDEN KUDÜS’E BAKMAK: 

GEÇ EYYÛBÎLERDE YÖNETİCİLER VE HALKIN KUDÜS ALGISI ÜZERİNE 

 

 

Kâzım UZUN 
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Kudüs’ün üç büyük dinin mensupları açısından kutsî ve muteber bir şehir olduğu malumdur. 

Keza bunlardan biri olan Müslümanların şehre atfettiği değer ve İslâm tarihi boyunca burayla 

ilgili olarak gösterilen hassasiyet kaynaklara teferruatıyla yansımıştır. Tarihî önemi ve dinî 

referanslarıyla bağlantılı olarak özellikle Haçlı Seferleri sırasında Kudüs’e temsilî bir değer de 

atfedilmiş ve şehir Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki mücadelede bir simge özelliği 

kazanmıştır. Bu bağlamda bilhassa Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs için sarf ettiği çaba, tüm 

hususiyetlerinin yanı sıra onun Müslümanlar arasında bir mücahit olarak tarihî bir şahsiyete 
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However, his successors did not seem to had been as sensitive to Jerusalem as Salah al-Din. 

Particularly in the first half of the 13th century, the discourse and actions of some Ayyubid 

rulers regarding Jerusalem essentially indicate that there was or had arisen a difference 

between them and the Muslim people’s view of the city or their sensitivities and perceptions 

on this point. One of the most obvious expressions of this difference manifests itself in the 

testament of the last great Ayyubid Sultan, al-Malik al-Sâlih Najm al-Din Ayyûb, to his son 

Turan-Shah. It must be stated that some of the decisions of Ayyubid rulers seem to have 

emerged as a result of necessity due to some administrative concerns or were presented in this 

way by these rulers. However, the fact that the Muslim people did not perceive the issue in the 

same way as the rulers or leaders, especially in a sensitive issue such as Jerusalem, is also 

noteworthy in that it points to an ideational difference between the rulers and subject. 

In this paper, the Ayyubid leaders and the public’s perception of Jerusalem in the first half of 

the 13th century is examined by focusing on historical developments and the aforementioned 

testament. In connection with this, inferences have been made about the reasons why the 

rulers evaluate or have to evaluate a representative value such as Jerusalem, which has a place 

in the social memory with its strong historical roots, in a different position and level than the 

subject. 

Keywords: Jerusalem, Ayyubids, The Crusaders, Najm al-Din Ayyub, Testament 

 

Giriş 
Kudüs Yahudi, Hristiyan ve İslâm dinî mensuplarınca kutsal kabul edilen şehirlerden biridir 

ve bununla alakalı olarak bu dinlerin mensuplarının nezdinde şehir oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Müslümanların Kudüs’ü fethetmelerinden yüzyıllar sonra şehrin Haçlılar tarafından 

ele geçirilmesi İslâm dünyası açısından büyük bir travma yaratmıştı. Üstelik şehrin ele 

geçirilişi sırasında yaşananlar ve yapılan katliam bu travmayı daha da derinleştirmişti. 

Kudüs’ün yaklaşık doksan yıl boyunca Haçlıların elinde kalmasının ardından Sultan 

Selahaddin Eyyûbî liderliğinde şehir 1187 yılında yeniden Müslümanların eline geçti. Bu 

fethi mümkün kılan liderliği dolayısıyla Sultan Selahaddin Eyyûbî, diğer tüm siyasi ve askeri 

başarılarının yanı sıra, daha çok Haçlılara karşı verdiği mücadeleler ve Kudüs’ü Haçlılardan 

geri almasıyla maruf ve meşhur bir komutan olarak Müslümanların nazarında eşsiz bir yer 

edindi. 

Sultan Selahaddin Eyyûbî’nin askerî başarıları Eyyûbîler açısından geniş bir meşruiyet zemin 

ve alanı oluşturma noktasında işlerlik gösterdi. Bir başka ifadeyle, zaten meşru bir Müslüman 

hanedanın başındaki lider olarak Selahaddin Eyyûbî’nin eylemleri Eyyûbî hanedanına mensup 

olanlar açısından tedricen genişleyen bir tabana yayılmış bir meşruiyeti tevarüs etmelerine 

imkân tanıdı. Bununla birlikte, aşağıda detaylandırılacağı üzere Eyyûbî hanedanı 

mensuplarının, devraldıkları bu mirası aynı şekilde koruma veya ona sahip çıkma noktasında 

çok hassas davranmadıkları anlaşılıyor. 

Selahaddin Eyyûbî’nin yönetiminin başarısının ardındaki temel sebeplerden biri hassas bir 

denge üzerine kurulmuş ve iyi işleyen merkezî bir otoritenin tesisi ve tatbiki ile yakından 

ilgiliydi. Ancak, malum olduğu üzere, onun ardından devletin meliklerin başında bulunduğu 

birimler halinde organize olması daha önceki sistemin bütünüyle değişmesine sebep olacaktı. 

Bunlar arasında Mısır tahtı daha güçlü ve üst bir konumdaydı, ancak bu durum hanedan 

mensuplarının birbirleriyle mücadele etmelerine veya Mısır hükümdarlığını ele geçirmek için 

girişimlerde bulunmalarına engel teşkil etmiyordu. Sultan Selahaddin’in sağladığı birlik ve 

tesis ettiği güçlü merkezi otorite cebrî gücünü dış unsura, düşmana yani Haçlılara 

yönlendirebilmişti. Bununla birlikte, onun halefi olan melikler zamanında Eyyûbîler Haçlılara 

karşı önemli başarılar kazabilmekle beraber, kendi aralarındaki mücadeleler dolayısıyla da 

ciddi bir zafiyet göstermişlerdi. Bunun yansımaları ise birbirlerine karşı düşmana taviz 

vermek veya Müslüman toplumun onaylamayacağı bir takım ilişkiler tesis etmek şeklinde 
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kendini gösterdi. Nihayet Eyyûbî meliklerinin gerek kendi gerekse düşman unsurla 

aralarındaki münasebetlerin bu ahvali 13. yüzyılın ilk yarısında Müslüman toplumun önemli 

bir kesimi ile Eyyûbî soyuna mensup hâkimler arasında bir ayrılığın derinleşme sürecinde 

etkili oldu. Kudüs’e ilişkin algı söz konusu ayrılığı yansıtan önemli örneklerden biri gibi 

görünmektedir. Buna bağlı olarak eldeki bu çalışma, geç Eyyûbiler döneminde yöneticiler ve 

halkın Kudüs’e ilişkin algı ve tasavvurlarına odaklanarak bu noktadaki ayrılığı ortaya koyma 

çabası gütmüştür. Bu çaba esnasında Sultan en-Salih Necmeddin Eyyûb’un oğlu Turanşah’a 

bıraktığı vasiyetnamedeki ilgili bazı kayıtlar işaret edilen bağlamda kayda değer bir misal 

oluşturması bakımından çalışmanın özellikle son kısmının odağındaki unsurlardan birini teşkil 

edecektir. 

12. yüzyılın başında Haçlılar Müslüman dünya açsından yeni bir tehdit olarak belirmiş ve 

Selçuklular, Zengiler ve Eyyûbîler bu tehlikeye karşı koyan ilk Müslüman güçler olmuştu. 

Özellikle Eyyûbî Devleti’nin kuruluşundan sonra Selahaddin Eyyûbî’nin haçlılar karşısındaki 

başarıları ve Kudüs’ü Haçlılardan geri alışı özelde Sultan Selahaddin genel manada ise 

Eyyûbiler açısından büyük bir prestij sağlamıştı. Sultan Selahaddin’in ölümünün ardından 

Eyyûbî melikleri arasında tedricen şiddetlenen güç mücadeleleri onların Sultan Selahaddin’in 

takip ettiği geleneksel politikadan giderek uzaklaştıklarını gösteren bir manzara sunmaktadır. 

Esasen söz konusu melikler düşünsel anlamda İslâmî değerleri koruma ve Müslümanları 

savunma noktasında Sultan Selahaddin’den çok farklı değillerdir, ancak kendi aralarındaki 

güç mücadelelerinin ürettiği sonuç onların önemli bir kısmını Sultan’dan oldukça farklı bir 

noktaya getirecektir. 

Dördüncü Haçlı Seferi’nin Mısır üzerine yapılması yalnızca düşüncede kalmış ve neticeleri 

farklı olmuştu. Daha sonra Beşinci Haçlı Seferi ise yine Mısır’ı hedeflemiş ve Haçlılar 

Dimyat’ı kısa süreliğine de olsa ele geçirmeyi başarmışlardı. Başta Sultan el-Melikü’l-Kâmil 

olmak üzere Eyyûbîler liderliğindeki Müslümanlar Haçlılara bir kez daha karşı koymayı 

başarmış ve Dimyat’ı geri alarak onları püskürtebilmişlerdi. Kuşkusuz bu oldukça önemi bir 

başarıydı. Bununla birlikte seferin gerçekleştiği süreç zarfında (1217-1221) Sultan el-

Melikü’l-Kâmil Mısır’dan çekilmeleri karşılığında önce Kudüs’ü, daha sonra ise Kudüs’ü ve 

Filistin’in önemli bir kısmını Haçlılara bırakmayı teklif etmişti (Şeşen, 2007, s. 82-90). 

Dördüncü Haçlı Seferi’nin üzerinden henüz on yıl dahi geçmeden bu kez yeni bir haçlı 

seferine ilişkin söylentiler Mısır’a ulaşmaya başlamıştı. Kutsal Roma-Cermen İmparatoru II. 

Friedrich’in yeni bir Haçlı Seferi için doğuya geleceği haberi Sultan el-Melikü’l-Kâmil’e 

ulaştığında o derhal harekete geçerek Fahreddin b. Şeyh’i elçi olarak İmparator’a gönderdi. 

Devam eden müzakereler iki lider arasında bir dostluğun da tesis olmasına imkân tanımakla 

birlikte, İmparatoru seferden alıkoyma noktasına ulaşmadı. Bu sırada Kudüs el-Melikü’l-

Kâmil’in arasının bozuk olduğu kardeşi ve Dımaşk Hâkimi el-Melik el-Muazzam’ın 

hâkimiyeti altındaydı. Dolayısıyla da Sultan el-Melikü’l-Kâmil seferden vazgeçiremediği 

İmparator II. Friedrich’i Kudüs üzerine yöneltmeye çalışacaktı.  

Sultan’ın işaret edilen gayreti diplomatik bakımdan kendi içerisinde tutarlılıklar arz 

etmektedir. Buna göre, Haçlıların hedeflerinin merkezinde Kudüs bulunuyordu ve bu amaca 

ulaşmak adına ve Kudüs’ü kalıcı olarak ellerinde tutmak adına doğrudan Kudüs üzerinden 

ziyade Mısır’a sefer düzenlemek gerektiği fikri zaten Üçüncü Haçlı Seferi’nden itibaren 

olgunlaşan bir düşünceydi. Öyle anlaşılıyor ki, yaklaşan ve engellenemeyen muhtemel seferin 

doğrudan Mısır üzerine yönelmesindense Haçlıların da nihai amaçlarına uygun olarak 

Kudüs’ü hedef alması Sultan el-Melikü’l-Kâmil’e makul bir seçenek olarak göründü. Kaldı 

ki, bu sırada şehir zaten onun değil, kardeşi el-Muazzam’ın hâkimiyetindeydi. Ayrıca Sultan 

el-Melikü’l-Kâmil’in müttefiki olarak Kudüs’te yerleşecek bir Haçlı gücü Mısır’ın hem el-

Muazzam’dan hem de doğuda beliren ve giderek daha büyük bir tehdit haline gelen savaşçı 

kavimlerden korunması noktasında işlerlik göstermesi muhtemeldi (Maalouf, 2012, s. 210-

11). İşaret edildiği üzere, Sultan el-Melikü’l-Kâmil’in bu düşüncesi kendi içerisinde bir 
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tutarlılık arz ediyor gibi görünse de Kudüs’ün her ne sebeple olursa olsun Haçlılara teslim 

edilme düşüncesi Müslüman kamuoyunca kabullenilmesi mümkün olmayan bir gelişme 

olacaktı. Üstelik onun uğruna savaş dahi yapılmaksızın. 

Barındırdığı tüm risklere rağmen, Sultan el-Melikü’l-Kâmil anlaşmaları halinde Kudüs’ü ve 

sahildeki bazı yerleri kendisine bırakabileceğine dair İmparatora haber gönderdi (İbn Vâsıl, 

t.y. C. IV, s. 206-7). Bu gelişmeden yaklaşık bir yıl sonra, 1227 yılında el-Muazzam 

beklenmedik şekilde vefat edince Sultan el-Melikü’l-Kâmil’in yukarıda işaret edilen planı 

bozuldu. Sultan artık Kudüs’ten o kadar kolay bir şekilde vazgeçmek istemiyordu, ancak 

İmparator’la aralarında konuşulanlar da belirli ölçüde bağlayıcıydı. Tarihler Eylül 1228’i 

gösterdiğinde, II. Friedrich ordusuyla birlikte Akka’ya ulaşmıştı bile. Yeni gelişen durum 

sebebiyle el-Melikü’l-Kâmil bir oyalama siyaseti takip etmeye çalışıyordu, ne var ki, 

İmparator ise daha önce konuştuklarına istinaden Kudüs’ü bir an önce teslim almak için acele 

ediyordu.  

Kudüs hem İmparator’un hem de el-Melikü’l-Kâmil’in prestiji açısından çok şey ifade 

ediyordu. Papa tarafından aforoz edilen İmparator’un Hristiyan dünyadaki itibarı Kudüs’e 

bağlı olduğu gibi, kardeşinin ölümün ardından Kudüs’ün kaybedilmesinin mesulü kuşkusuz 

el-Melikü’l-Kâmil olacaktı. Bu durum iki liderin yazışmalarına açıkça yansımıştı. İmparator 

“beni bu yolculuğa sen teşvik ettin. Şimdi Papa ve Batı’nın tüm kralları buraya ne için 

geldiğimi biliyorlar. Eğer elim boş dönersem tüm itibarımı yitiririm” derken, karşılığında 

Sultan da “Ben de herkesin ne düşüneceğini dikkate almalıyım… sana Kudüs’ü teslim 

edersem, bu davranışım halife tarafından mahkum edilmekle kalmaz ayrıca dinî bir 

ayaklanma sonucunda tahtımdan da olabilirim” (Maalouf, 2012, s. 211) diyerek kendi 

durumunu ortaya koyar. Müzakerelerin devamında Sultan’ın elçisi Fahreddin “Selahaddin’in 

çok büyük bedeller pahasına fethettiği Kudüs’ü teslim etmemizi halk asla kabullenmez. Buna 

karşılık, Kudüs konusundaki anlaşma kanlı bir savaştan kaçınılmasını sağlayacaksa…” 

derken İmparator elçinin verdiği mesajı gayet net şekilde anlar. Maalouf’un işaret ettiği üzere, 

çözüm bir savaş tehdidinin gündeme gelmesinde yatmaktadır (Maalouf, 2012, s. 211-12). 

Nihayet yaratılan sunî gündemin ve buna uygun birkaç göstermelik girişimin ardından, 1229 

yılında taraflar Yafa Antlaşması adıyla anılacak bir muahede üzerinde uzlaştılar. Bu 

antlaşmayla Kudüs ve civardaki bazı yerler Haçlılara bırakıldı (Sıbt İbnü’l-Cevzi, 2013, C. 

22, s. 296; İbnü’l-Amîd (1955-1957), s.137-38; Demirkent, 2004, s. 200-1; Çetin, 2021, s. 

124-128). Bu antlaşmayla birlikte, Haremü’ş-Şerif Müslümanlara kalmakla birlikte, buranın 

dışında Kudüs’e girmeleri yasaklanmıştı. On yıllık bir süreyle yapılan antlaşma şaşırtıcı 

olmayan bir şekilde İslâm dünyasında büyük bir infial yarattı. Sultan el-Melikü’l-Kâmil çeşitli 

girişimlerle bu tepkilerin önünü almaya, Kudüs’ün teslimini mazur göstermeye çalıştıysa da 

(İbn Vâsıl, t.y. C. 4, s. 243-4) bu aşamada Müslümanların kendisine kulak asmayacaklarını 

muhtemelen tahmin ediyordu. 

Tarihçi ve hatip Sıbt İbnü’l-Cevzî, 1227-1229 yılları arasında Dımaşk’a hâkim olan Eyyûbî 

meliki el-Melikü’n-Nâsır Selâhaddin Dâvûd’un kendisinden Dımaşk Camii’nde oturarak 

ahaliye Kudüs’te olanları anlatmasını istediğini kaydeder. Bu talebi inancının bir gereği 

olarak kabul etmek durumunda bulunduğunu ifade eden Hatip Kudüs’ün tesliminden sonra 

yaşanan ve hissedilenleri acı dolu cümlelerle kayda geçer. Konuşmasının ardından uzunca bir 

şiire/ağıta da yer veren Sıbt İbnü’l-Cevzî “bu utancın Müslüman meliklerine yeterli olduğunu” 

da dile getirerek onlara yönelik eleştirilerini de açıkça ortaya koyar. Tabii olarak bu utançtan 

ilk önce ve en fazla payı alması gereken kişinin Sultan el-Melikü’l-Kâmil olduğu açıktır (Sıbt 

İbnü’l-Cevzi, 2013, C. 22, s. 296-99; ayrıca bkz. İbn Vâsıl, t.y. C. 4, s. 246-7).  

Tüm tepkilere rağmen Kudüs’ün Haçlılara teslimi gerçekleşmişti. İşaret edildiği üzere bu 

antlaşma on yıllığına yapılmıştı. Bu sürenin bitmesinin ardından Kudüs 1239 yılında yeniden 

Müslümanların eline geçtiyse de bu durum da kalıcı olmadı. Bu sırada, el-Melikü’s-Sâlih 

Necmeddin Eyyûb 1240 yılında Kahire’de Eyyûbî tahtına oturdu ve daha erken tecrübeleri 

43

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



sayesinde oldukça güçlü bir hâkimiyet tesis etmeyi başardı. Ne var ki, Eyyûbî melikleri 

arasındaki güç mücadelesi yeniden nüksedecekti. el-Melikü’s-Sâlih Necmeddin Eyyûb gibi 

güçlü bir hükümdarın Mısır tahtına çıkışı Dımaşk hakimi olan amcası el-Melikü’s-Salih 

İmadüddin’i endişelendirdi. Müslümanların muhtemel tepkilerine rağmen İmadüddin 

Frenklerle yakınlaşarak Sultan Necmeddin Eyyûb karşısındakini durumunu tahkim etmeye 

çalışıyordu. Eyyûbî melikleri arasındaki kırılgan ilişkiler 1243 yılında onları yeni bir krizin 

eşiğine getirdi. Bu defa Suriye’deki diğer Halep, Hıms, Kerek Eyyûbî melikleri de 

İmadüddin’in yanında yer alarak bir koalisyon oluşturdular. Buna rağmen, es-Sâlih 

Necmeddin Eyyûb karşısında hâlâ yeterince güçlü olmadıklarını düşünen müttefikler yeniden 

Frenklere başvuracaktı. Frenk desteğinin bedeli ise bir kez daha Kudüs ve onunla birlikte 

Taberiyye ile Askalan oldu (İbn Vâsıl (tarihsiz), 5, s. 332; İbn Şeddâd, 1962, s. 234; ez-

Zehebî, 1990, C. 47, s. 8-9; İbnü’l-Furât, 1971, C. 1, s.77; el-Makrîzî, 1936, C. 1/2, s. 315). 

641 (1243-44) yılının sonlarında Mısır’a doğru giderken bizzat Kudüs’e uğrayan İbn Vâsıl 

şehrin bu sıradaki durumunu acıyla tasvir eder: “Beytü’l-Makdis’e girdim, Kubbetu’s-

Sahra’da papazlar ve keşişler gördüm, ayinler için Kubbetu’s-Sahra’ya şarap şişeleri 

konulmuştu. Ardından Aksâ Camiine girdim, oraya da çanlar asılmıştı. Haremü’ş-Şerîf’te 

ezana son verilmiş ve burada ikamet etmek de yasaklanmıştı, nihayet artık küfür buraya 

hâkim olmuştu” (İbn Vâsıl (tarihsiz), 5, s.333; ayrıca bkz. ez-Zehebî 1990, 47, s.9; İbnü’l-

Furât 1971, 1, s.2; el-Makrîzî, 1936, 1/2, s.315; Uzun, 2020, s. 741).  

Müslümanların toplumsal hafızasında oldukça önemli ve muteber bir yere sahip olmakla 

birlikte, öyle anlaşılıyor ki, Eyyûbî melikleri bir takım siyasi amaçlar uğrunda Kudüs’ü bir 

pazarlık aracı olarak kullanma noktasında herhangi bir endişe duymamışlardır. Onların 

nispeten kolay bir şekilde şehri gözden çıkarabiliyor olmaları halkın da aynı duygu ve 

düşünceyi paylaştığı anlamına gelmemektedir. Kudüs’ün Frenklere teslimi karşısında 

gösterilen tepkiler idarecilerin aksine halkın Kudüs noktasında son derece hassas olduğunu 

ortaya koyması bakımından kıymetlidir.  

Burada ele alınan örneklerin kapsayıcı fikrî zeminini teşkil eden husus el-Melikü’s-Sâlih 

Necmeddin Eyyûb’un, oğlu Turanşah’a bıraktığı vasiyetname de karşımıza çıkmaktadır. 

Malum olduğu üzere es-Sâlih Necmeddin Eyyûb Eyyûbîlerin son büyük sultanı ve mahir bir 

yönetici olarak maruftur. Ne var ki, oğlu Turanşah ise tam aksi yönde bir profil çizmekte olup 

bu durum babasının da dikkatinden kaçmış değildir. Nihayet ölümünden önce es-Sâlih 

Necmeddin Eyyûb bir vasiyetname hazırlatır (en-Nuveyrî 2004, 29, s. 220-28)
1
 ve idareyle 

alakalı çeşitli konularda ve yönetimde nasıl hareket etmesi gerektiği hususunda oğluna pek 

çok tavsiyede bulunur.  

Söz konusu vasiyetnamede Kudüs ve sahildeki diğer bazı yerler Frenk tehlikesiyle ilgili 

olarak gündeme gelir. es-Sâlih Necmeddin Eyyûb son derece pragmatist bir idareci olarak 

Mısır’ın merkezî durumuna dikkat çeker ve ancak onun elde olması halinde diğer yerlerle 

ilgili tasarrufun mümkün olacağına vurgu yapar. Vasiyetnamedeki ifadelerden okursak: “şayet 

senin bununla [Mısır’ı hedef alan bir tehlikeyle] başa çıkacak gücün yoksa ve destek 

gecikirse, [Frenkler] senden Sahil’i, Beytü’l-Makdis’i, Gazze’yi ve sahildeki bunlardan başka 

yerleri istediklerinde gecikmeksizin [buraları] onlara ver, yeter ki, Mısır diyarında bir 

kasabanın çukuru dahi onların olmasın… Ve bil ki, ey evladım, Mısır diyarı ülkenin 

merkezidir, ancak onunla [o elde olursa] meliklerin tamamına karşı konulabilir. O elinde 

olursa Şark’ın tamamı elinde olur, sikke senin adına basılır ve hutbe senin adına okunur” (en-

Nuveyrî 2004, 29, s. 222-23; Uzun, 2020, s. 742).  

es-Sâlih Necmeddin Eyyûb’un oğluna vasiyetinde de açıkça görüldüğü üzere şayet başka 

çıkar bir yol kalmamışsa Kudüs ve diğer bazı yerlerin feda edilmesi gerekmektedir. Esasen 

                                                           
1
 Tam metni en-Nuveyrî’de bulunan bu vasiyetname en-Nuveyrî’nin eseri henüz tahkik edilmeden önce Claude 

Cahen ve İbrahim Chabbouh tarafından müstakil olarak da neşredilmiş ve ayrıca Fransızca’ya çevrilmiştir. Bkz. 

Cahen – Chabbouh, 1977, s. 97-114.  
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es-Sâlih Necmeddin Eyyûb’un tavsiyesi makul dayanaklara sahiptir. Zira Mısır’ın elden çıkışı 

esasen çok büyük ihtimalle söz konusu diğer yerlerin de kaybı anlamına geleceğinden Sultan, 

belki daha sonra buraların yeniden geri alınabileceği ihtimaline güvenerek Kudüs ve başka 

bazı yerlerin feda edilebileceğine işaret eder ve bunu gerekçelendirir. Ancak öyle anlaşılıyor 

ki, her ne sebeple olursa olsun halkın özellikle Kudüs konusundaki düşünceleri 

yöneticilerinkinden oldukça farklıdır. 

Sultan es-Sâlih Necmeddin Eyyûb’un vasiyetnamesinde dile getirdiği düşünce ve gerekçe 

daha önce Kudüs’ü çeşitli sebeplerle Haçlılara teklif ve teslim eden Eyyûbî 

sultanlarınınkinden farklı değildir. Esasen, işaret edildiği üzere, burada öne sürülen düşünce 

kendi içerisinde tutarlı ve makuldür. Bununla birlikte, yöneticiler ve Müslüman halkın şehre 

ilişkin algılarının aynı olmayacağı tahmin etmek de güç değildir. Yönetenler Kudüs’ü 

kuşkusuz muteber ve saygın bir konuma yerleştirmekle birlikte, pragmatik açıdan büyük bir 

tehlikenin tezahürü halinde şehri feda edilebilecek bir yer olarak görmüşlerdir. Ne var ki, 

halkın Kudüs gibi kutsî bir yer hakkında aynı şekilde düşünmesi mümkün değildir. İslâmî 

geleneklere göre Dârü’l-İslâm’ın savunulması ve korunması noktasında ilk sorumlu kişiler 

yöneticilerdir ki, zaten sahip olmaları gereken bu yetkinlikleri onların yönetici pozisyonunda 

bulunmalarını sağlayan temel dayanaklardan biridir. Dolayısıyla gerekli mücadele 

verilmeksizin Kudüs’ün kaybı halk tarafından sakin bir şekilde karşılanması mümkün bir 

gelişme olarak görünmemektedir. 

Söz konusu vasiyetname başta Kudüs olmak üzere bazı yerlerin muhtemel kaybını makul 

şekilde gerekçelendirmesine rağmen Müslüman halkın bu konuda aynı düzeyde bir anlayış 

göstermesine engel olacak bir unsurlardan birisi kuşkusuz Eyyûbî meliklerinin durumudur. 

Malum olduğu üzere, Sultan Selahaddin’in vârislerinin birbirlerine karşı giriştikleri bitmek 

tükenmek bilmeyen güç mücadeleleri onları yalnıza zayıflatmakla ve askerî güçlerine zarar 

vermekle kalmadı, aynı zamanda halk nazarındaki durumlarını da olumsuz yönde etkiledi. 

Hatta A. Levanoni’ye göre, Eyyûbî meliklerinin iktidar için birbirleriyle mücadele etmeleri, 

birbirlerine karşı İslâm düşmanlarıyla iş birliği yapmaları ve Selahaddin’den tevarüs ettikleri 

İslâm’ın muhafızları imajını kaybetme hususunda pek de endişeli olmamaları dolayısıyla 

Eyyûbî soyuna duyulan sempatinin henüz Memlûkler Mısır’da iktidara gelmeden önce yok 

olup gittiğine dikkat çekmektedir (Levanoni, 1990, s. 136). Dolayısıyla bu bağlamda halkın 

Kudüs’ün defalarca kaybedilmesiyle alakalı olarak Eyyûbî meliklerini sorumlu tutmaları veya 

bu işin sorumluluğunun daha büyük kısmını onlar üzerine yüklemeleri anlaşılır bir tavır 

olarak görünmektedir.  

Gerek kaynaklarda gerekse araştırmacıların eserlerinde Kudüs’ün kaybedilme süreçlerde 

yaşananlara ilişkin yorumlar gerçekten dikkat çekicidir. Yukarıda verilenlere ek olarak birkaç 

alıntı aynı durumun daha iyi tasvir edilmesi noktasında işlerlik gösterecektir. 1244 yılında 

Mısır ve Dımaşk Eyyûbî melikleri pek çok mücadelelerinden birini yapmak üzereyken 

Frenklerce desteklenen müttefik Dımaşk ordusunun durumunu gören Sıbt İbnü’l-Cevzi 

duyduğu hayal kırkılığını “bu şahit olunması gereken öyle bir gündü ki, benzeri ne Nureddin 

ne de Selahaddin zamanında görülmemişti diyerek ifade etmektedir. Modern 

araştırmacılardan Hillenbrand ise aynı olayla ilgili olarak  Hillenbrand, “Böylece Müslüman 

dünyası Kubbetü’s-Sahra’nın Frenklerin elinde olmasının getirdiği aşağılanmayı yaşadı. Bu 

ihanet karşısında Selahaddin’in ve propagandacılarının mezarlarındaki kemikleri sahiden 

sızlamış olsa gerek” (Hillenbrand, 2015, s. 234) diyerek düşüncelerini ortaya koymaktadır. 

Keza ilgili dönemle alakalı çalışmalarıyla maruf D. Little da “Bu aşamada Kudüs’ün durumu 

artık Eyyûbî hâkimiyetindeki en dip noktasına ulaştı” (Little, 1989, s. 185) yorumuyla 

düşüncelerini ifade eder.Kudüs’ün daha erken tarihteki (1229) kaybıyla ilgili olarak da 

Maalouf “tutkulu bir Müslüman Kudüs’ü elden çıkarmayı asla bu kadar soğukkanlı bir 

biçimde ele almazdı” (Maalouf, 2012, s. 211) ifadeleriyle kendi şaşkınlığını ortaya 

koymaktadır. Bu yorumların esasen yukarıda işaret edilen, halkın, Kudüs’e ilişkin 
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düşünceleriyle bir yakınlık halinde bulunduğunu ifade etmek mümkün görünüyor. Ancak 

bundan çok daha net bir dille ifade edilebilecek gerçek ise, tüm makul ve makul olmayan 

sebeplere rağmen, Eyyûbî yöneticileriyle Müslüman halkın Kudüs’e ilişkin algılarında derin 

ve kesin bir ayrılığın söz konusu olduğudur.   

Sonuç 

Sultan Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs’ü ele geçirmesi ve Haçlılara karşı kazandığı zaferler 

gerek kendisi gerekse onun mirasçıları olan Eyyûbîler açısından son derece önem arz 

ediyordu. Eyyûbîlerin bu durumu Müslüman halk nazarında onların meşru yöneticiler ve 

kendilerine itaat edilmesi gereken kişiler oldukları düşünceleriyle karşılığını buluyordu. Bu 

algı Sultan Selahaddin Eyyûbî zamanında bu minvalde güçlenerek varlığını korudu ve hem 

yöneten hem de yönetilenler nezdinde kabul görüp benimsendi.  

Sultan Selahaddin Eyyûbî’nin ölümünün ardından ise Eyyûbî sultan ve meliklerinin büyük bir 

kısmının takip ettikleri politika daha önce yerleşmiş algının dönüşmesine sebep oldu. Buna 

göre, Eyyûbîler iktidar mücadelesini halkın önem atfettiği bazı değerlerden daha üst bir 

konuma yerleştirdi ve bu uğurda insanların mazur görmelerinin mümkün olmadığı eylemler 

gerçekleştirdiler. Tabii olarak bunun halk nezdinde bir karşılığı vardı. İşaret edilen bu algı 

dönüşümünün takip edilebildiği iyi örneklerden biri Kudüs ve Kudüs’e ilişkin algının 

yöneticiler ve halk nezdindeki durumudur. Eyyûbî yöneticileri çeşitli örneklerle fiilen ortaya 

koydukları ve son olarak, farklı bir bağlamda da olsa es-Salih Necmeddin Eyyûb’un bir 

anlamda teorize ettiği üzere Kudüs’ün muvakkaten bile olsa vazgeçilebilir bir değer oluşu, 

Eyyûbî idarecilerinin Kudüs konusunda halkınkinden farklı düşüncelere sahip olduklarına 

işaret etmektedir. Kudüs’ün çeşitli vesilelerle kaybına karşı halkın verdiği tepkilere 

bakıldığındaysa işaret edilen algı ve görüş ayrılığı çok daha kesin ve net bir şekilde 

gözlemlenebilmektedir.  
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ÖZET 

Yükseköğretim kurumlarının Yönetim Örgütü (idari teşkilat) Genel Sekreterlik (bir Genel 

Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısı), Daire Başkanlıkları (Yapı İşleri ve Teknik, 

Personel, Strateji, Öğrenci İşleri, Sağlık-Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon, Bilgi 

İşlem, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları), Hukuk Müşavirliği, Hastane Başmüdürlüğü ve 

Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu idari teşkilatlarından oluşmaktadır. 1983 

yılında yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre Genel Sekreter, 

üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından mali ve idari olarak 

üniversiteyi yönetmekle sorumlu olan İta Amiri olan Rektöre karşı sorumludur. 2003 yılında 

yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İta Amirliği 

kaldırılmış, Harcama Yetkilisi tanımı çerçevesinde bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir 

harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisi olarak belirlenmiştir. Bu gelişmelerle 

üniversitelerin idari teşkilatı, yöneticilerin yetkileri açısından yeniden dizayn edilmiştir. Buna 

göre; Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterlik birimleri ayrı ayrı 

harcama birimlerine dönüşmüşlerdir. Yani Genel Sekreter, Daire Başkanları, Hukuk Müşaviri, 

Fakülte Dekanları ve Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Müdürleri kendi birimlerinin 

en üst yöneticisi sıfatıyla harcama yetkilisi olarak kanun karşısında sorumlu olmuşlardır. İlgili 

Kanunla Rektöre, tüm üniversitenin üst yöneticisi olarak sistemin işleyişi konusunda 

belirleme, gözetim ve denetim görev ve sorumluluğu verilirken Genel Sekreter ise tüm idari 

teşkilatın başı olmasına rağmen sadece Genel Sekreterlik biriminin bütçesinden sorumlu 

olmuştur. Yönetim Bilimi literatürüne göre gerek “örgütleme” gerekse “yürütme” 

fonksiyonlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi yetkinin varlığına bağlıdır. Yetkiyi 

anlamlı kılan unsurlardan biri de şüphesiz ki güçtür. Bu çerçevede, 2003 yılında başlayan 

süreçle birlikte üniversite idari teşkilatlarındaki yapıda, mali olarak tam yetkili olan Daire 

Başkanlıkları ve Dekanlara tabi olan birim sekreterleri karşısında, Genel Sekreterlik 

koordinasyon görevi gören törensel bir konuma dönüşmüş, üniversitelerin idari teşkilat yapısı 

ise yetki ve güç orantısızlığı çerçevesinde çatışmaların yaşandığı hantal ve karmaşık bir yapı 

halini almıştır. Ayrıca, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği zorunlulukların üniversitelerde 

uygulanmasıyla meydana gelen teşkilat yapılarındaki değişiklikler nedeniyle personelin 

verimli kullanılmasının engellendiği değerlendirilmektedir. Çalışmada, bu karmaşıklığı ve 

hantallığı ortadan kaldıracak şekilde küçülme odaklı yaklaşımlara (kademe azaltma, 

güçlendirme, yalın yönetim anlayışı, vb.) uygun olarak daha küçük ve esnek bir yönetim 

örgütü modeli önerilmektedir. 

Anahtar Kelimler: Üniversite Yönetim Örgütü, Yükseköğretim, İdari Teşkilat, Kademe 

Azaltma, Re-organizasyon, Yalın Yönetim 
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REORGANIZATION OF UNIVERSITY ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS 

 

 

ABSTRACT 

Administrative Organizations of higher education institutions are as follows; General 

Secretariat (one Secretary-General and at most two Deputy Secretaries-General), Departments 

(Construction and Technical Affairs, Personnel, Strategy, Student Affairs, Health-Culture and 

Sports, Library and Documentation, Information Processing, Administrative and Financial 

Affairs Departments), Legal Consultancy, Hospital Chief Directorate and 

Faculty/Institute/School/Vocational School administrative organizations. According to the 

Decree-Law No. 124 on the Administrative Organization of Higher Education Upper 

Institutions and Higher Education Institutions, which was published and entered into force in 

1983, the Secretary-General is the head of the university administrative organization. 

Secretary-General is responsible to the Rector, who is responsible for managing the university 

financially and administratively for the work of the administrative organization. With the 

Public Financial Management and Control Law No. 5018, which entered into force in 2003, 

the transformation of the Rector's financial authority into the authorizing officers who are the 

top managers of the units and the determination of the top manager of each spending unit, has 

redesigned the administrative organization in universities in terms of the authorities of the 

managers. According to this; Dean's Offices, Directorates, Departments and General 

Secretariat units were transformed into separate spending units. In other words, the Secretary-

General, Heads of Administrative Departments, Legal Counsel, Deans of Faculty and 

Directors of Institute/School/Vocational Schools, as the top manager of their own units, have 

been responsible before the law as the authorizing officer. With the relevant law, the Rector, 

as the top manager of the entire university, was given the task and responsibility of 

determining, monitoring and auditing the functioning of the system, while the General 

Secretary was only responsible for the budget of the General Secretariat unit, although he/she 

is the head of the entire administrative organization. According to the Management literature, 

the successful execution of both "organizing" and "commanding" functions depends on the 

existence of authority. An element that makes authority meaningful is undoubtedly power. In 

this context, with the process that started in 2003, the Secretary-General has turned into a 

ceremonial position that coordinates against the Heads of Administrative Departments, who 

are fully financially authorized in the structure of the university administrative organizations, 

and the unit secretaries who are subject to the Deans. Therefore, the administrative 

organizational structure of the universities where conflicts have been experienced within the 

framework of the disproportion of authority and power has become cumbersome and complex 

since 2003. Additionally, it is considered that the efficient use of personnel is hindered due to 

the changes in organizational structures that occurred with the implementation of the 

obligations brought by Law No. 5018 in universities. In this study, a smaller and more 

flexible administrative organization model is proposed in line with downsizing approaches 

(delayering, empowerment, lean management approach, etc.) to eliminate this complexity and 

cumbersomeness. 

Keywords: University Administrative Organizations, Higher Education, Administrative 

Organization, Delayering, Reorganization, Lean Management. 

 

GİRİŞ 

Yükseköğretim kurumlarının Yönetim Örgütü (idari teşkilat), "yükseköğretim üst 

kuruluşlarında başkana, üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir 

genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk 

müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet 
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Memurları Kanunu’na tabi memurlar ve diğer görevliler"in (YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, 

1981) bulunduğu bir teşkilat yapısına sahiptir.  

Yönetim Örgütünün üst birimi olan Genel Sekreterlik (bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel 

Sekreter Yardımcısı), icracı birimler olan Daire Başkanlıkları (Yapı İşleri ve Teknik, 

Personel, Strateji, Öğrenci İşleri, Sağlık-Kültür ve Spor, Kütüphane ve Dokümantasyon, Bilgi 

İşlem, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlıkları), Hukuk Müşavirliği, Hastane Başmüdürlüğü ile 

Dekanlara bağlı Fakülte Sekreterlikleri ve Müdürlere bağlı Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Sekreterlikleri üniversitelerinin yönetim örgütünü (idari teşkilatını) 

(YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ 

İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME, 1983) 

oluşturmaktadır.  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'unda Yönetim Örgütü olarak geçen ancak 1983 yılında 

yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim 

Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de İdari Teşkilat olarak 

tanımlanan yapının üst yöneticisi Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim örgütünün 

çalışmasından üniversitenin en üst yöneticisi olan Rektöre karşı sorumludur 

(YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, 1981; YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME, 1983).  

Üniversitelerin örgütlenmesi genel olarak fonksiyonlarına göre örgüt yapısı biçiminde 

yapılandırılmaktadır. 1981 ve 1983 yılında çıkartılan Kanun'lara uygun olarak belirlenen 

teşkilatlanma 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol 

Kanunu ile harcama yetkililerinin yeniden belirlenmesi nedeniyle yetki ve sorumluluk 

açısından yeniden yapılandırılsa da örgüt yapısı aynı kalmaya devam etmiştir.  

5018 sayılı Kanun'la birlikte üniversitelerde Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve 

Genel Sekreterlik birimleri ayrı ayrı yetki ve sorumluluk sahibi harcama birimlerine 

dönüşmüşlerdir. Yani Fakülte Dekanları ve Enstitü/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu 

Müdürleri, Genel Sekreter, Daire Başkanları ve Hukuk Müşaviri kendi birimlerinin en üst 

yöneticisi sıfatıyla harcama yetkilisi olarak kanun karşısında sorumlu olmuşlardır. İlgili 

Kanunla Rektöre, tüm üniversitenin üst yöneticisi olarak sistemin işleyişi konusunda 

belirleme, gözetim ve denetim görev ve sorumluluğu verilirken Genel Sekreter ise tüm idari 

teşkilatın başı olmasına rağmen sadece Genel Sekreterlik biriminin bütçesinden sorumlu 

olmuştur (5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2003).  

Yönetim Bilimi literatürüne göre gerek “örgütleme” gerekse “yürütme” fonksiyonlarının 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi yetkinin varlığına bağlıdır. Yetkiyi anlamlı kılan 

unsurlardan biri de şüphesiz ki güçtür (Tokgöz, 2013, s. 71). Bu çerçevede, 2003 yılında 

başlayan süreçle birlikte üniversite idari teşkilatlarındaki yapıda, mali olarak tam yetkili olan 

Daire Başkanlıkları ve Dekanlara/Müdürlere tabi olan birim sekreterleri karşısında, Genel 

Sekreterlik koordinasyon görevi gören törensel bir konuma dönüşmüş, üniversitelerin idari 

teşkilat yapısı ise yetki ve güç orantısızlığı çerçevesinde çatışmaların yaşandığı hantal ve 

karmaşık bir yapı halini almıştır.  

Ayrıca, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği zorunlulukların üniversitelerde uygulanmasıyla 

meydana gelen teşkilat yapılarındaki değişiklikler nedeniyle personelin verimli 

kullanılmasının engellendiği değerlendirilmektedir.  

Çalışmada, bu karmaşıklığı ve hantallığı ortadan kaldıracak şekilde küçülme odaklı 

yaklaşımlara (kademe azaltma, güçlendirme, yalın yönetim anlayışı, vb.) uygun olarak daha 

küçük ve esnek bir yönetim örgütü modeli önerilmektedir. 

1. ÜNİVERSİTELERİN ÖRGÜT YAPILARI  

Örgüt yapısı, rolleri ve ilişkileri belirleyen, bir işletme içindeki işlerin resmi düzenidir 

(Tokgöz, 2013, s. 51). Örgüt yapısı genel olarak, örgütsel amaçları gerçekleştirmek için 
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yapılacak görevler arası ilişkileri, faaliyetlerin gruplandırılmasını, yetki devrini, örgütteki 

yatay ve dikey bilgi akışını göstermektedir (Çubukcu, 2018, s. 175). Örgüt yapısının temel 

kavramları, ihtisaslaşma, emir-komuta zinciri, kontrol alanı, yetki ve sorumluluk, 

merkezileşme derecesi ve bölümleşmedir (Hazneci, 2022). Yani bir örgütün yapılanması bu 

kavramların açıklamalarına işaret edecek biçimde gerçekleştirilmektedir.  

Robbins (1990, ss. 82-83), örgütsel yapıya ilişkin yazında “yönetici sayısı, otonomi, 

merkezileşme, karmaşıklık, yetki devri, farklılaşma, biçimselleşme, bütünleşme, kontrol alanı, 

uzmanlaşma, profesyonelleşme, standardizasyon, dikey kademe sayısı” gibi birçok unsurun 

tanımlandığını belirtmektedir (Çubukcu, 2018, ss. 177-178).  

Bir örgütün yapılanmasının uygun biçimde kurulması için işbölümlerinin belirlenmesinde 

yararlardan faydalanma, kontrolü ve koordinasyonu kolaylaştırma, faaliyetlerin birbirine 

yakınlığı ve giderleri azaltma ilkelerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Tokgöz, 

2013, ss. 51-52).  

Örgütsel yapının tasarımı sürecinde örgütün ve her alt biriminin spesifik hedeflerinin ve 

hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetlerin belirlenmiş olması, bu faaliyetlerin mantıksal 

olarak birbirleriyle ilişkilendirerek fonksiyonel gruplar içinde kombine edilmesi ve ayrılması, 

grupların bir örgüt şeması (örgüt şeması üzerinde pozisyonlar detaylandırılmış ve fonksiyonel 

grupların sorumluluk ilişkileri gösterilmelidir) üzerinde gösterilerek tutarsızlık ve çakışma 

olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir (Güneri, 2013). 

Örgütlerin bölümlendirme yaklaşımları genel olarak fonksiyonlarına göre bölümlendirme, 

ürüne göre bölümlendirme, coğrafi bölümlendirme, müşterilere göre bölümlendirme, süreç 

veya kullanılan araca göre bölümlendirme, zamana göre bölümlendirme ve karma model 

olarak bölümlendirme şeklindedir (Koç & Topaloğlu, 2012, s. 106). 

Üniversitelerin örgütsel yapılanmasında genel olarak fonksiyonlarına göre ayrılmış akademik 

yapılar ve yine kendi fonksiyonlarına göre ayrılmış idari yapıların iç içe geçtiği bir yapı 

vardır. Yönetim bilimi bakış açısına göre temel görevler üzerinde durması nedeniyle tüm 

örgüt yapılanması yaklaşımları içinde fonksiyonel yapı en kolay örgüt yapısıdır (Tokgöz, 

2013, s. 52).  

Türkiye'nin köklü üniversitelerinden Marmara Üniversitesi'nin örgüt şemasını gösteren Şekil 

1'de görüldüğü üzere, üniversite teşkilat yapısı öncelikle akademik birimler ve idari birimler 

olarak fonksiyonlarına göre ayrılmakta, daha sonra her fonksiyon yine kendi içinde 

fonksiyonel yapılanmasına devam etmektedir. Akademik birimler başlığı altında eğitim 

düzeyine göre fonksiyonlaşmaya gidilerek fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu 

olarak gruplandırma ve ek olarak eğitim ve araştırma hizmetleri arasındaki ayrımı göstermek 

üzere araştırma merkezleri fonksiyonu ayrı gruplar halinde gösterilmektedir. Yönetim örgütü 

ise Genel Sekreter başlığı ile verilmekte ve Genel Sekreterin altında fonksiyonlarına göre 

kurulmuş idari birimler sıralanmaktadır. Türkiye'deki devlet üniversitelerinin genelinde bu 

örgütlenme yapısı ile üniversiteler örgütlenmektedir.  
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Şekil 1.Marmara Üniversitesi Örgüt Şeması  

Kaynak: (Marmara Üniversitesi, 2023) 

 

Ancak burada idari yapının tamamı için fonksiyonel olarak yapılandırılmışlık söz konusu 

değildir. Akademik birimler içerisindeki idari birimlerin varlığı yapıyı 

karmaşıklaştırmaktadır. Örnek olarak, fakültenin öğrenci işlerinde çalışan bir personel Fakülte 

Sekreterinin hiyerarşisi altındadır ve Öğrenci işleri Daire Başkanı’na karşı bir hiyerarşik ilişki 

içerisinde değildir. Örgütsel yapılanmada matriks örgüt yapısını andıran bu yapılanmada 

hiyerarşik bir ilişki ve emir-komuta zinciri olmadığı için matriks yapının varlığından söz 

etmek mümkün değildir. Ayrıca bu yapı içerisinde yönetim örgütü birimlerinin akademik 

birimlerle olan ilişkilerinde de üniversiteler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bir çok 

üniversitede yasal olarak yetkili olan Daire Başkanlıklarının yetkisi Genel Sekreter yada ilgili 

(bağlı bulunan) Rektör Yardımcısı tarafından kullanılmaktadır.  

Diğer taraftan, bu karmaşıklık karşısında bazı üniversitelerin örgüt yapılarını akademik 

örgütsel yapılanma ve idari örgütsel yapılanma şeklinde üst yönetici olarak rektöre bağlı iki 

ayrı yapı gibi yayımladıkları görülmektedir. Bu üniversitelere Hacettepe Üniversitesi ve 

Ankara Üniversitesi örnek olarak gösterilebilir.  

Hacettepe Üniversitesi örgüt yapılanmasında akademik yapılanma Şekil 2’de 

gösterilmektedir.  
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Şekil 2.Hacettepe Üniversitesi Akademik Örgüt Şeması  

Kaynak: (Hacettepe Üniversitesi, 2023) 

 

Bu örgütsel yapılanmada görüldüğü üzere, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul gibi akademik 

birimlerde yer alan ve hem 2547 sayılı Kanun’da hem de 124 sayılı KHK’da tanımlanan 

merkezi yönetim örgütü dışındaki diğer yönetim örgütü, örgüt şemasında gösterilmemektedir. 

Oysa bu akademik yapılarda yetkisini ilgili yasalardan alan ve kendi birimlerinin neredeyse 

Genel Sekreteri olarak tanımlanabilecek Sekreterler bulunmaktadır.  

 Hacettepe Üniversitesi’nin örgüt yapılanmasında İdari Yapılanma ise Şekil 3’te 

gösterilmektedir.  
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Şekil 3.Hacettepe Üniversitesi Akademik Örgüt Şeması  

Kaynak: (Hacettepe Üniversitesi, 2023) 

 

Şekil 3’te de görüldüğü üzere Hacettepe Üniversitesinde, yasalara göre idari teşkilatın başı 

olan Genel Sekreter’e bağlı olmayan, doğal olarak Genel Sekreterin yetki ve sorumluluk 

alanında olmayan idari birimlerin varlığı dikkat çekmektedir.  

Türkiye’nin köklü üniversitelerden bir diğeri olan Ankara Üniversitesi’nde de örgütsel 

yapılanma, akademik ve idari örgüt yapıları olarak iki ayrı örgüt şeması ile gösterilmektedir 

(Şekil 4 ve Şekil 5).  
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Şekil 4.Ankara Üniversitesi Akademik Örgüt Şeması  

Kaynak: (Ankara Üniversitesi, 2023a) 

 

Ankara Üniversitesi’nde idari teşkilat yapısı altında Daire Başkanlıklarının alt birimleri de 

detaylı şekilde belirtilmektedir ancak akademik birimlerin idari yapıları Hacettepe 

Üniversitesi’nde olduğu gibi örgütsel şemada bulunmamaktadır. 

 
Şekil 5.Ankara Üniversitesi İdari Örgüt Şeması  
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Kaynak: (Ankara Üniversitesi, 2023b) 

 

Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nin idari örgüt şemalarında Döner Sermaye 

İşletme Müdürlüğü’nün konumlandırılması farklılık göstermektedir. Hacettepe 

Üniversitesi’nde Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü doğrudan Rektör’e bağlıyken Ankara 

Üniversitesi’nde Genel Sekreter’e bağlıdır.  

2. MEVCUT ÖRGÜT YAPILARININ GETİRDİĞİ SORUNLAR 

Üniversitelerin mevcut yapılanmasında görülen en önemli sorunların başında akademik 

birimlerde görev yapan yönetim örgütü personelinin hiyerarşik olarak Daire Başkanlıklarıyla 

ve Genel Sekreterlikle bağının tanımlanamaması gelmektedir. Üniversitelerde Genel Sekreter 

idari teşkilatın başı olmasına rağmen akademik birimlerdeki yönetim örgütü personeli 

üzerinde emir-komuta yetkisi bulunmamaktadır. Akademik birimlerdeki yönetim örgütü 

personeli emir-komuta ve hiyerarşi açısından kendi birim Sekreterine ve ilgili 

Dekana/Müdüre bağlıdır.  

124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin Yükseköğretim Kurumlarının İdari 

Teşkilatı ve Görevleri başlıklı Yedinci Bölümünün 26. Maddesinde Üniversite İdari Teşkilatı 

belirtilirken sadece Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği ve Hastane Baş 

Müdürlüğü yer almaktadır. Akademik birimlerin idari teşkilatı ise 

(Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Bölüm) 38., 39. ve 40. Maddelerde tanımlanmaktadır. Fakülte, 

Yüksekokul ve Enstitülerde idari hizmetlerinin yürütülmesinden Sekreterler sorumludur. 

Bölümlerde ise bölüm başkanının emir-komutası altında bulunan bir büro şefi yönetiminde 

idari teşkilat yapılanmaktadır (YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME, 1983). Ancak Kanunla tanımlanan akademik birim 

sekreterlikleri hiçbir örgüt şemasında gösterilmemektedir. Kanunlarla tanımlanan yetkiler ve 

üniversitelerdeki fiilen yürütülen çalışma şekline göre üniversitelerin idari örgüt yapısı aslında 

Şekil 6’daki gibidir.  

 
Şekil 6. Üniversite Yönetim Örgütlerinin Yürürlükteki Örgüt Şeması 

 

2547 sayılı Kanun'un Yönetim örgütleri başlıklı 51. Maddesinin a bendinde üniversitelerde 

rektöre bağlı merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli 

kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri ve uzmanlar bulunduğu 

belirtilirken, merkez yönetim örgütü dışındaki diğer birimler için ise maddenin b bendinde  
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"Her fakültede, dekana bağlı ve fakülte yönetim örgütünün başında bir fakülte sekreteri, 

enstitü ve yüksekokullarda ise enstitü veya yüksekokul müdürüne bağlı enstitü veya 

yüksekokul sekreteri bulunur. Sekretere bağlı büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere 

gerekli görüldüğü takdirde, yeteri kadar müdür ve diğer görevliler çalıştırılır. Bunlar 

arasındaki iş bölümü dekanın veya müdürün onayından sonra uygulanmak üzere ilgili 

sekreterce yapılır." 

hükümleri yer almaktadır (YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU, 1981).  

Bu hükümlerden anlaşıldığı gibi, üniversitelerin yönetim örgütleri bir merkezi yönetim örgütü 

(genel sekreterin emir-komutası altında) ve akademik birimlerin yönetim örgütlerinden 

(sekreterliklerinden) oluşmaktadır. Kanunla her akademik birimde Genel Sekreterlik benzeri 

yeteri kadar müdür ve görevlilerin çalıştığı bir yapı kurulmak istense de değişen teknoloji, 

yapısal gelişmeler ve ihtiyaç duyulmaması gibi sebeplerle sekreterlere bağlı olarak müdürlerin 

çalıştırıldığı büyüklükte örgüt yapılarına rastlamak imkansızdır. 

1981 yılında çıkarılan Yükseköğretim Kanunu ve 1983 yılında çıkarılan 124 sayılı KHK'da 

belirlenen yetki ve sorumluluklar çerçevesinde yapılandırılan üniversitelerde, 2013 yılında 

çıkarılan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nun getirdiği yeniliklere 

adaptasyon sağlamak amacıyla bir takım işler ve süreçler yapılandırılmış olsa da 

üniversitelerin örgütsel yapılarında gözle görülür bir değişim yaşanmamıştır.  

5018 sayılı Kanun'la birlikte üniversitelerdeki neredeyse tüm akademik ve idari birimler 

(Dekanlıklar, Müdürlükler, Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterlik) yetki ve sorumluluk 

sahibi harcama birimleri olmuşlardır. Yani Fakülte Dekanları ve Enstitü/Yüksekokul/Meslek 

Yüksekokulu Müdürleri, Genel Sekreter, Daire Başkanları ve Hukuk Müşaviri kendi 

birimlerinin en üst yöneticisi sıfatıyla harcama yetkilisi olarak kanun karşısında sorumlu 

olmuşlardır. İlgili Kanunla Rektöre tüm üniversitenin üst yöneticisi olarak sistemin işleyişi 

konusunda belirleme, gözetim ve denetim görev ve sorumluluğu verilirken Genel Sekreter ise 

tüm idari teşkilatın başı olmasına rağmen sadece Genel Sekreterlik biriminin bütçesinden 

sorumlu olmuştur. Böylece merkezi yönetim örgütü içerisinde Genel Sekreterin Daire 

Başkanlıkları üzerindeki yürütme yetkisi yerini sadece koordinasyon görevine bırakmıştır. 

Yani, 2013 yılında yapılan değişiklikle birlikte Genel Sekreterin Daire Başkanlıkları 

üzerindeki fonksiyonel işlerle ilgili emir verme, karar verme ve kaynak dağıtma yetkileri 

(Mirze, 2022) azalmıştır.  

Ayrıca, 5018 sayılı Kanun’un getirdiği değişiklikler nedeniyle her harcama birimi kendi 

işlemlerini (satın alma, özlük işlemleri, tahakkuk ve bütçe işlemleri, taşınır işlemleri) yapma 

zorunluluğu ile karşı karşıya kalmıştır. Bu zorunluluk nedeniyle her akademik birimde mali 

işlemlere yönelik bir çok personel istihdam edilmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Çok küçük 

düzeyde bir akademik birimde dahi bir çok personel istihdam edilmektedir. Gelişen bilgi 

teknolojileri ile birlikte satın alma, özlük işlemleri, tahakkuk ve bütçe işlemleri, taşınır 

işlemleri gibi destek hizmetleri çok büyük örgütlerde bile tek merkezden yürütülmekteyken 

kanuni zorunluluk nedeniyle üniversitelerdeki destek işlemlerinin her birimin kendisi 

tarafından yürütülmesi yönetim örgütü personelinin verimli ve etkin kullanılmasını 

engellemektedir. 

Ek olarak, Genel Sekreterin ve Daire Başkanlarının atanmasını görüşen Üniversite Yönetim 

Kurulu üyesi olan Dekanların, atanmalarına olur verdikleri personelle eşit düzeyde yönetim 

ilişkisi kurmamak istememesi nedeniyle merkezi yönetim örgütünün akademik birimlerle 

etkileşimi Rektör Yardımcıları üzerinden sağlanmaktadır. Böylelikle yetkiyi kullanan 

pozisyon iletişimi sağlayamamaktadır. Bu durum da işlerdeki hiyerarşiyi artırmaktadır.  

Benzer olarak bir çok üniversitede merkezi yönetim örgütündeki idari birimler Rektör 

Yardımcılarının görev dağılımı içerisinde yer almaktadır. Böylelikle hem Genel Sekreterler 

hem de Rektör Yardımcıları koordinasyon görevini sağlamaya çalıştığı çok başlı, karmaşık bir 

yapı ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, bir çok üniversitede Rektörler yada Rektör 
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Yardımcıları kanuni yetkileri nedeniyle doğrudan Daire Başkanlarıyla emir-komuta ilişkisi 

içerisine girmektedir. Bu tarz durumlarda da Daire Başkanları ile Genel Sekreterler arasında 

çatışmalar yaşanmaktadır.  

3. ÜNİVERSİTELER İÇİN YENİ BİR YÖNETİM ÖRGÜTÜ YAPISI ÖNERİSİ 

Yönetim biliminde son yıllarda yaşanan gelişmeler, hiyerarşik ilişkilerin mümkün oldukça 

azaltıldığı, gereksiz işlerin atılarak işlerin sadeleştirildiği ve yetki verme yoluyla yapı 

içerisindeki rollerin güçlendirildiği örgüt yapılarının oluşturulmasını ön plana çıkarmaktadır. 

Bu yaklaşımların ortak özelliği karar vermeyi işin fiilen yapıldığı noktalara yakınlaştırmaktır 

(Koçel, 2011, s. 110). 

Kademe azaltma (delayering) örgütün en üst kademesi ile en alt kademesi arasındaki pozisyon 

sayısının azaltılmasıdır. Kademeler azaltılırken örgüt yapısı basitleştirilmeli, gereksiz ve 

örgüte katkı sağlamayan işler ve pozisyonlar elenmelidir. Böylece işi yapan ve karar veren 

arasındaki hiyerarşi bir birine yaklaştırılmış olacaktır (Koçel, 2011, s. 426).  

Güçlendirme (personel güçlendirme-empowerment), çalışanların yetkileri çerçevesinde 

herhangi bir kişiden onay almaksızın karar vermesine yönelik gücü ifade etmektedir. Bu 

yöntemin amacı, çalışanların yetkilerini artırarak, kendilerini yaptıkları işin sahibi haline 

getirmeyi hedeflemektir (Koç & Topaloğlu, 2012, s. 153). 

Böylelikle daha yatay bir yönetim örgütü yapısında daha geniş bir yönetim alanı ve daha 

yetkili personellerin yer aldığı bir örgüt yapısı oluşturulması hedeflenmektedir. Yapı 

oluşturulurken üniversitelerde değer yaratamayan, fayda sağlamayan tüm işlerin yalın 

yönetim anlayışı çerçevesinde operasyonel süreçlerden çıkartılması önem taşımaktadır.  

Çalışmada, mevcut örgüt yapısındaki sorunları gidermeye yönelik, karmaşıklığı ve hantallığı 

ortadan kaldıracak şekilde küçülme odaklı yaklaşımlara uygun olarak daha küçük ve esnek bir 

yönetim örgütü modeli önerilmektedir. 
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Şekil 7.Üniversitelerin Yönetim Örgütleri İçin Önerilen Model 

*Dolgu rengi gri birimler matriks örgüt yapısı çerçevesinde yönetim örgütü koordinatörü ile 

aynı anda ilgili akademik birim amirleri ile emir-komuta ilişkisi içerisindedir. 

Önerilen modelde;  

 Yönetim Örgütü Koordinatörünü ve Koordinatör Yardımcılarını Yükseköğretim 

Kurulu Başkanı atamaktadır. Yönetim Örgütü Koordinatörü emir-komuta ilişkisi 

açısından Rektöre yada yetki devri yapılan Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev 

yapmaktadır. 

 Yönetim Örgütü Koordinatörü tüm üniversitenin harcama yetkilisidir. Yasaların izin 

verdiği çerçevede Koordinatör Yardımcılarına harcama yetkisi devri 

yapılabilmektedir. 

 Modeldeki tüm Şube Müdürleri faaliyet alanları ile ilgili gerçekleştirme görevlisidir.  

 Hiçbir akademik birimin kendi yönetim örgütü yoktur. Yani, Fakülte, Yüksekokul, 

Enstitü sekreterlikleri bulunmamaktadır.  
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 Tüm üniversite personelinin maaş ve diğer özlük işlemleri İnsan Kaynakları Şube 

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 Tüm üniversitenin satın alma işlemleri satın alma şube müdürlüğü tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 Tüm üniversitenin taşınır işlemleri Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililiği tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

 Akademik birimler ile Yönetim Örgütü Koordinatörlüğü arasındaki iletişimi sağlamak 

üzere akademik birimlerde Şef düzeyinde personel (öğrenci büyüklüğüne göre 

personel sayısı değişebilmektedir) görevlendirilmektedir. Bu personeller matriks örgüt 

yapısı çerçevesinde hem Akademik Birimler Şube Müdürlüğü hem de ilgili akademik 

birim yöneticisi emir-komutası altında olacaktır. Akademik birimlerde görevli yönetim 

örgütü personeli, yönetim örgütünün tüm işlemlerinin yerine getirilmesinde birim ile 

yönetim örgütü arasında köprü görevi görmektedir. 

 Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri Stratejik Planlama ve Kalite 

Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Finans Şube Müdürlüğü ve Satın Alma Şube Müdürlüğü 

arasında fonksiyonlarına göre paylaştırılmalıdır.  

 Hastanesi olan Üniversiteler için matriks örgüt yapısına uygun olarak hem Genel 

Sekreterlik ve hem de Başhekimlik emir-komutasında ayrı bir hastane yönetim yapısı 

kurulmalıdır.  

 Birden fazla yerleşkeye sahip üniversitelerde ihtiyaca göre her kampüs için Kampüs 

Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurulabilir. 

 Saymanlık görevi Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmelidir.   

SONUÇ 

Fonksiyonel yapılaşmanın yararı ihtisaslaşmadan kaynaklanmaktadır (Hazneci, 2022, s. 89) 

2022). Bir üniversite örgüt yapısı içerisinde zaten fonksiyonel olarak konumlandırılmış 

yönetim örgütünün kendi içerisindeki fonksiyonel olarak bölümlendirilmesi oldukça dağınık 

bir yönetim yapısı görünümü vermektedir. Üstelik, akademik birimler ile yönetim örgütü 

arasındaki iletişim kanalları hiçbir üniversitede yapısal olarak kurulamamıştır. İletişim, 

genellikle üniversitelerin örgüt kültürleri çerçevesinde informel olarak oluşan yapılara uygun 

bir şekilde sürdürülmektedir.  

Diğer taraftan, bir akademik birimin her fonksiyonel iş için yetki ve sorumluluk sahibi daire 

başkanları ile ayrı ayrı iletişim kurması yada koordinasyon görevi gören genel sekreter veya 

rektör yardımcısı ile iletişim kurması (bu durumda rektör yardımcısı veya genel sekreter yetki 

ve sorumluluk sahibi daire başkanları ile iletişim kuracaktır) yerine bütün yönetsel süreçler 

için yetki ve sorumluluk sahibi tek bir birimle muhatap olacak şekilde örgüt yapısının 

değiştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Önerilen modelde harcama yetkililiği tek bir yöneticide birleştirilmiştir. Yönetim kademeleri 

arasındaki hiyerarşi azaltılmış, gerçekleştirme görevlisi yetkisine sahip Şube Müdürleri 

vasıtasıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmış, Genel Sekreter, Genel Sekreter 

Yardımcısı, Daire Başkanlığı ve Fakülte/Yüksekokul/Enstitü sekreterlikleri kaldırılmıştır. 

Böylelikle, yönetim bilimi ilkelerine uygun olarak emir-komuta zinciri, yetki ve sorumluluk 

ölçüsünde yeniden yapılandırılmıştır. Modelde, Koordinatör, Koordinatör Yardımcıları ve 

Şube Müdürleri yetki yönünden güçlendirilmiştir.  

Önerilen modele göre üniversitelerin yönetim örgütü, üniversitenin geneline idari destek 

sağlamakla sorumlu olan ve üniversitenin içindeki bütün idari birimleri birleştiren tek bir yapı 

olarak üniversitenin genel örgüt yapısı içerisinde yönetim hizmeti fonksiyonunu yerine 

getirmek amacıyla yapılandırılmıştır.  

Model; yatay, çevik ve dinamik bir üniversite yönetim modeline ulaşılmasını kolaylaştırmayı 

amaçlamaktadır.  
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ÖZET 

Her yazar eserlerinde mutlaka yaşadığı hayatın ve içinde bulunduğu şartların bir parçasını 

yansıtır. Tanık olduğu yaşam eserlerinde kendini gösterir. Bu sebeple eser ve yazarı 

birbirlerinden bağımsız düşünmek manasız ve imkânsızdır. Edebi türler bazında 

değerlendirecek olursak eğer roman türü diğer türlere nazaran kurgusunu hayatın bizatihi 

kendisinden alması bakımından yazarından pek çok iz taşır ve yazarının tanık olduğu olayları, 

durumları yansıtır.  Fakat bazı yazarlar yaşadıkları dönemin sadece sıradan tanıkları değil aynı 

zamanda da dönemini süzgeçten geçirerek ve tahlil ederek yaşanılanları anlamlandırabilmeyi 

başaran nadir insanlar olarak karşımıza çıkarlar. Yazar Emine Işınsu da bu nadir isimlerden 

birisidir. Emine Işınsu, toplumunun ona yüklediği bütün rolleri tahlil eder, süzgeçten geçirir 

ve eserlerine birinci dereceden kaynak olarak kendi hayatını-tecrübelerini yerleştirir. Yaşadığı 

toplumun normları çerçevesinde evlat, kadın, anne, yazar, şair, eş, öğretmen, milliyetçi bir 

vatansever ve bilinçli bir aydın gibi pek çok rolü üstlenir ve bütün bu rollerin ondaki 

tezahürlerini eserlerine yansıtır. Toplumun bir parçası ve tanığı olarak toplumun hikâyesini 

yaşar ve kaleme alır. Bu sebeple romancının eserleri için yaşadığı dönemin aynası demek 

doğru bir tespit olacaktır. Çocukluğundan, yetişkinliğine, eğitim hayatından, ailesinin ona 

karşı olan tutumuna, evliliklerinden, çocuklarına, ülkenin siyasi ve sosyal şartlarından, içinde 

bulunduğu çevreye kadar Emine Işınsu’nun romanlarının şekillenişine ışık tutacak olan bu 

çalışma onun hayatına ve dönüm noktalarının eserlerine yansıyışına dikkat çekecektir aynı 

zamanda da romancının yazın felsefesi olan poetikasına bir bakış olacaktır. Tanık olduğu çağ 

kimliği, kimliği eserleri, eserleri felsefesi olan yazarın sanata bakışı ve kendi sanatını 

şekillendiren anlayışın analizi yapılacaktır. Bu analizler yapılırken yazarın dikkatle incelenen 

hayat hikâyesi ve romanları başta olmak üzere edebi ürünleri esas alınacak ve çalışmaya ana 

kaynak olacaklardır. Romancının kendi beyanları, romanları, diğer edebi türlerde vermiş 

olduğu eserleri, hayatı ve süreli yayınlarda kaleme aldığı yazıları incelemeye tabi tutulmuş, 

eşi ve dostlarının beyanlarından istifade edilmiştir, sanatına ve roman anlayışına dair bilgiler 

bu şekilde bir araya getirilmiş ve çalışmaya alınması uygun bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Emine Işınsu, Roman, Türk Romanı, Dış Türkler, Türk Aydını. 

 

ABTRACT 
Every writer necessarily reflects a part of the life he lives and the conditions he is in in his 

works. The life he witnessed manifests itself in his works. For this reason, it is meaningless 

and impossible to think of the work and the author independently of each other. If we evaluate 

it on the basis of literary genres, if the novel genre carries many traces of its author in terms of 

taking its fiction from life itself compared to other genres, and reflects the events and 
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situations witnessed by the author.  But some writers are not only ordinary witnesses of the 

period in which they lived, but also rare people who managed to make sense of what 

happened by filtering and analyzing the period. The writer Emine Işınsu is one of these rare 

names. Emine Işınsu analyzes all the roles assigned to her by society, filters them and places 

her own life-experiences as a first-order source in her works. Within the framework of the 

norms of the society in which she lives, she assumes many roles such as son, woman, mother, 

writer, poet, wife, teacher, nationalist patriot and conscious intellectual, and reflects the 

manifestations of all these roles in her works. As a part and witness of the society, he lives 

and writes the story of the society. For this reason, it would be a correct determination to say 

that the works of the novelist are a mirror of the period in which he lived. From childhood to 

adulthood, education life, the attitude of his family toward him, their marriages, their children, 

from the political and social conditions of the country, much to the environment in which it 

resides Emine isinsu his novels, which will shed light on the emergence of this work, his life, 

and turning points to the works of the novelist's writing will draw attention to yansiyis and 

also a glimpse into the philosophy of poetics will be. The author, whose identity is the identity 

of the era he witnessed, whose identity is his works, whose works are his philosophy, his view 

of art and the understanding that shaped his own art will be analyzed. While these analyzes 

are being carried out, the literary products of the author, especially his life story and novels, 

which have been carefully studied, will be taken as a basis and they will be the main source 

for the study. The novelist's own statements, novels, works he has given in other literary 

genres, his life and articles he has written in periodicals have been examined, the statements 

of his wife and friends have been used, information about his art and understanding of the 

novel have been brought together in this way and it has been Decisively accepted to study. 

Keywords: Emine Işınsu, novel, the Turkish novel, foreign Turks, Turkish intellectuals 

 

GİRİŞ 
 

(Ancak yazarken boş vermiş değilim. Bütün varlığımla yazdıklarımı yaşarım.) 

 Emine Işınsu 

 

Emine Işınsu, şair ve yazar bir annenin ve Bulgar göçmeni subay bir babanın kızı olarak 17 

Kasım 1938’de dünyaya gelmiştir. Memur bir ailenin çocuğu olarak ülkenin pek çok şehrini 

gezen, perspektifi insan ve toplum tecrübesi bakımından genişleyen yazar bu dönemlere çok 

şey borçludur. Birbirinden farklı sistemleri olan ve farklı karakterler taşıyan pek çok okulda 

eğitim görme fırsatı bulur ve daha o zamanlarda bilgi sermayesini güçlendirir. Bu yıllarda 

yazı hayatı başlar ve Miko’nun Hatıraları isimli romanını kaleme alır. Öğrenciliği sırasında 

küçük hikâyeler ve şiirlerle meşgul olurken kabiliyetinin fark edilmesiyle mütevazı bir 

derginin düzenlenmesinde ve yazılarının incelenmesinde sorumluluklar alır. Buradaki adımlar 

yıllar sonra uzun ve üretkenliği ile dikkatleri çekecek olan dergicilik serüvenine kadar 

ilerleme gösterir. 17 yaşına geldiğinde ilk şiirlerinden İnsanlar ile Işınsu artık içinde doğduğu 

toplumun edebiyatına resmen girer ve 1956 yayın tarihli İki Nokta şiir kitabıyla bu girişi 

tesciller. Ailesinin tercihleri ve istekleri üzerine istemediği bir alanda (İngiliz Dili ve 

Edebiyatı) yükseköğretim görmeye başlar. Fakat kendisi Felsefe eğitimi almak ister. Bu 

tarihlerde bir kurs vesilesiyle gittiği Amerika’dan dönünce İngiliz Dili ve Edebiyatı 

öğrenimini babasından gizleyerek bırakır ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümüne 

kaydolur. Bu dönemlerde ilk evliliğini gerçekleştiren yazar gerek ailesinin istekleri gerek 

evlilik ve dünyaya gelen iki çocuğunun sorumluluğu sebebiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

İşletme Bölümünü yarıda bırakır ve tutkusu olan Felsefe tahsiline başlar. Fakat yine benzer 

sebeplerle onu da yarıda bırakmak zorunda kalır. Bu aksak ve bir türlü kemale eremeyen 

eğitim hayatının arka planında eserlerine ve kalemine daha fazla zaman ayırmayı ve 
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üretkenliğini artırmayı başaran bir Işınsu vardır. Daha sonraki yıllarda kendisinin de belirttiği 

üzere öğretim hayatında yaşamış olduğu sıkıntılı süreçler aksine bir durum ortaya koyar ve 

yazarlığına olumlu etkilerde bulunur. “Yazarın o yıllardaki düşüncelerinden birisi, 

üniversitede kalıp akademik çalışma yapmaktır. Tabi bu gerçekleşmez ve yazmaya geniş 

zaman ayırma imkânına kavuşur. Bu hale o hep şükreder. Yani, üniversite eğitimi yarıda 

kaldığı için hep şükreder” (Kökdemir,1995:3). Yarıda kalsalar da pek çok farklı dallarda 

görmüş olduğu eğitimler ve edindiği bilgiler onu besler. Aynı dönemlerde sıkıntılı bir basım 

süreci geçiren ve okuyucuyla buluşması uzun serencamlar taşıyan Küçük Dünya adlı eseri 

onun çocukluk ve gençlik yıllarına dayanan sermayesiyle kaleme alınır. Yazar romanlarının 

yanı sıra profesyonel anlamda da süreli bazı yayınlarda yazmaya ve adından söz ettirmeye 

başlar. İstanbul Gazetesinde Mehlika adıyla günlük fıkralar yazmaya başlar ve Kadın, Hisar 

gibi dergilerde de fıkra ve öyküler yayımlar. Hayatı boyunca milli kimliği ve görüşleri tek 

doğrultuda ilerleyen yazar kaleme aldığı her eseri milliyetperver bir eğitim gönüllüsü 

misyonuyla tamamlar. Bu dönemlerde TRT’nin düzenlediği bir yarışma için Bir Yürek Satıldı 

oyununu kaleme alır ve yarışmadan birincilikle ayrılır. Bu başarı yazar için bir dönüm noktası 

teşkil eder ve tiyatro türünde de eserler vermeye başlar. Yazarın özel hayatında da bir dönüm 

noktası vuku bulur, ilk eşinden boşanma kararı alır ve 1972 yılında İskender Öksüz ile 

evlenir. Bu dönemlerde Azap Toprakları ve Ak Topraklar romanlarını çıkartır. Bu yıllar yazar 

için olduğu kadar ülke içinde oldukça zor dönemlerdir. Hem siyasi hem sosyal anlamda bir 

buhran söz konusudur ve yazar bütün bu olanlara tepkisiz kalamaz. Annesi Halide Nusret 

Zorlutuna ile birlikte Ayşe adında bir dergi yayımlar. Fakat bir ülkü sahibi olan yazar Türk 

Yurdu dergisinin politik ve ideolojik sebeplerle kapatılmasını hazmedemez dergiyi Töre 

adıyla başka bir boyut kazandırarak yayınlamaya başlar, yönetimine de bizzat kendisi geçer. 

Türkçü mefkûrenin sözcüsü olan Türk Yurdu’ndan açılan boşluğu bu şekilde doldurmaya 

çalışır. Devlet, Hisar, Yeni Divan ve Türk Edebiyatı gibi dergilerde bu milli gayenin 

hizmetinde fikir işçiliğine soyunur ve yazarın kaleminden Türk milliyetçiliği fikir sistemine 

armağan edilir. Yazar, eşi İskender Öksüz’ün görevi gereği Suudi Arabistan’a gitmek zorunda 

kalır. Bu zorunlu göçün onun mizacında ve sağlığında meydana getirdiği problemler daha 

sonraki yıllarda kalemine yansıyacak ve bir kadın olarak kimliğinin eserlerine yansımasını 

okuyucu eserlerinde görecektir. Bu sıkıntılı sürecin ana vatana dönerek sonlandığı ilk 

dönemlerde yazar siyasi ve sosyal kargaşanın sorumluları olarak gördüğü ülke aydınına ve 

siyasilere ciddi bir eleştiri romanı yayımlar, Sancı. Aslında ülkenin içinde bulunduğu hal 

oldukça zor ve içinden çıkılması güç bir durum teşkil eder fakat Türk halkının problemleri 

sadece Anadolu sınırları içinde kalmaz. Anadolu dışında hayatlarını devam ettiren Türklerin 

büyük bölümünden soykırım ve vahşet haberleri gelmeye başlar. Kadim Türk yurdu Kerkük, 

Bulgaristan sınırları içinde yaşayan Müslüman Türkler ve Balkanların bazı bölgelerinde 

Türklere karşı yürütülen asimilasyon çalışmaları onun yüreğini acıtmaktadır. Bu atmosfer, 

yazarı Türk edebiyatında ilk defa işlenecek olan Dış Türkler temalı eserlere sürükleyecektir. 

Tutsak, Çiçeklerde Büyür, Cambaz ve Azap Toprakları gibi esaret altında yaşamaya çalışan 

Türklerin hayatlarına dokunan kitaplarını yayınlanmaya başlayacaktır. Bütün bu siyasi 

buhranların gölgesinde Suudi Arabistan’da yaşadıklarını ve bir kadın olarak toplumda 

gördüğü muameleyi, kısa da olsa vakit geçirdiği çevrenin karakter yapısını kaleme aldığı eseri 

olan Atlıkarınca romanını da yayımlar. Bu süreç onun psikolojisinde uzun süre yer edinir ve 

kolay atlatamaz. Kendi ifadeleriyle bir kuraklık, kısırlık ve karanlık olarak ifadelendirdiği o 

yıllar neredeyse bütün romanlarında kendine yer bulur. Emine Işınsu, şair ve yazar olan bir 

annenin oldukça disiplinli ve katı olan kuralları içinde büyür. Çocukluğu bu kuralcı ortam 

içinde şekillenir. Halide Nusret Zorlutuna toplumsal normların güdüsü içinde kızına oldukça 

disiplinli ve sert çizgiler çizer fakat oğlu biraz daha serbest ve rahat bir çocukluk yaşar. Bu 

yetiştirilme tarzı içinde Işınsu kendi dünyasına çekilir ve hayal dünyasında ürettiği hayatın 

içinde yaşamaya başlar. Biz bu çocukluk yıllarına yazarın “ bir parçam” diye adlandırdığı 
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Küçük Dünya romanının küçük Nur’unda şahit oluyoruz. Yazar o yıllarında bir röportaj da şu 

sözlerle ifade eder: Çok sıktılar beni, annem devamlı bir korku içindeydi, kız çocuğu 

olduğumdan. Gözüm dışarıya kaymasın diye, o korkuyu yaşardı, yaşıyordu. Tabi bana da 

yansıtıyordu (Kökdemir,1995:95).  Yazarın gençlik yılları da aynı tutuculukla geçer. Baba ve 

ağabey baskıları ile şekillenen üniversite hayatı, daha sonrasında ise bitmek zorunda kalan ilk 

evliliği ve çocukları bu sıkıntılı sürecin onun hayatında ve eserlerinde yansımalar olarak 

karşımıza çıkar. Yazar bu dönemlere de bir şahit kurgular, Tutsak romanının ana karakteri 

olan Ceren bir başka ayna olarak okurun karşısına çıkarılır. Hayatının ileriki dönemlerinde 

Işınsu Emine ‘abla’ rolüne bürünür ve eserlerini bu rolle yazar. Ona göre toplumu bir arada 

tutacak ve varlığını devam ettirecek mefkûreler gelecek nesillere öğretilmelidir. Bu 

düşünceyle gerek dergicilik sahasında gerek roman ve tiyatro sahasında, Anadolu gençlerinin, 

dönemin popüler görüşü olan komünizmden korunması için eserler kaleme alır. Marksist 

görüşün;  ülkenin değer yargılarını, ortak normlarını ve toplumu bir arada tutan bağları 

zedeleyeceği görüşünü savunur. Kendisi de inançlı ve İslami değerlere bağlı olan yazar, 

Elhamdülillah Türk milliyetçisiyim, dünde Türk milliyetçisiydim, bugün de 

(Kökdemir,1995:11). Sözleriyle eserlerinin fikri yapısının Marksist ve maddeci evrensellik 

sloganlarının karşıtı olduğunu belirtir. Bütün eserlerini Allah’a olan bağlılığı, doğduğu 

kültürün ve tarihin sevgisi yoğurur. Sanatını bu düstur üzerine şekillendirir. İnancın milli 

öğretilerle sentezlenmiş halinin ideal toplumu oluşturacağına inanır. Bu sebeple dini saf dışı 

bırakan bir edebiyata hoş bakmaz. Gençleri de bu yanlıştan korumak ister. Sancı, Bir Yürek 

Satıldı, Bir Milyon İğne, Azap Toprakları, Çiçekler Büyür ve Tutsak gibi eserleri yozlaşmış ve 

özüne yabancılaşmış insanların bir tezahürü olarak kullanır. İdeal tip ve eleştirilen tip arasında 

bir eğitim verme görevi üstlenir. Anadolu mistisizmi ve öncü isimleri tanıtmak varlıklarını 

hissettirmek adına kaleme aldığı eserlerde mevcuttur, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeru, 

Hacı Bayram Veli gibi eserler bunlardan başlıcalarıdır. Bu eserlerin genelinde görülen tablo 

yazarın tarih ve Türk İslam sentezinin doğurduğu kültür birikiminin bilincine verdiği 

önemdir. Işınsu din ile Türk gelenek yapısını birbirinden ayırmaz.  Ona göre Türk adet ve 

görenekleri adeta İslam’ın tatbik sahasıdır. İslamsız Türklük ona göre gerçeklikten uzak bir 

tahayyüldür. İkisi adeta bir ve bütündür. Ferdi hayatı şekillendiren dindir ve korunarak 

yaşanmalı, yaşatılmalıdır. Günlük yaşamdan ve insan hayatından soyutlanmamalı, ihya 

edilmeli ve önemsenmelidir. Toplumu ayakta tutacak ve insan yaşamını idame ettirecek 

yegâne kuvvet budur, görüşünü savunur. Ne bilinçsiz ve tamamen hurafelerle örülmüş örfi 

dini ritüelleri ne de tamamen taklit mahsulü, muasırlık dinin olduğu noktada yitirilir, diyen 

aydın görüşünü kabul eder. Ona göre İslam inancıyla alakası olmayan uygulamalarla, ahlaki 

yapısı alt üst olmuş aydın kısmı oluşturan cemiyetin yaşantısı arasında bir fark yoktur. 

Romanlarında bu ince noktayı sürekli vurgulayan yazar kendisi gibi roman yazarı olan Kaf 

Dağı’nın Ardında romanının kurgu karakteri Mevsim’e bu iç sorgulamayı sürekli yaşatır. 

Mevsim sosyalist bir çevrede oluşturduğu arkadaş grubunun içinde yalnız kalır. Belki dini 

olması gerektiği kadar hayatına uygulayamaz ama onu büsbütün yok sayıp alaya almak 

Mevsim’i derinden sarsar ve bir arayışa girer. Bir mahallede kendi aralarında toplantılar 

düzenleyip ibadet ettiklerini iddia eden kadınların sohbetlerine katılır. Fakat burada şahit 

oldukları onu çok etkiler. Bu kadınlar dinin yasakladığı uygulamaları dini ortak ederek 

uygulayan ve bunu din zanneden bilgisizliklerle örülü bir dünyanın içinde yaşarlar. “Mesela 

Gülcan Hanım, her kısmeti çıktığında Kur’an falına baktırmış. Kuran-ı Kerimi bir anahtara 

geçirip, bir elham, üç ihlas okuyup, niyetini söylüyorsun, eğer niyet olacaksa Kur’an 

dönüveriyormuş. 

-Ben döndürmeden varmadım Rıfkı’ya... 

-”Kitabımız böyle şeyler için kullanılmaz, günahtır” diye haykırmak zorunda kalır 

Mevsim...(Işınsu,1991:242)”. Zara’dan okumak için gelen Ali Çubuk isimli gencin 

üniversitede öğrendikleri de burada entelektüel-aydın tabakanın dine bakışını verir. Eski köye 
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yeni adet mi getiriyorsun ana, şehirde rakı içmek haram değilmiş öyle söylediler 

(Işınsu,1996:129). Bu sorgulamaların sonunda doğru örnekleri daima eserlerine alan yazar 

Mevsim’in Eyüp Sultan’da karşılaştığı Nurdan hanımı Mevsim’in gözünde tahlil ettirir. 

“Nurdan hanım içi din, cennet ve cehennemden önce hayatın kendisidir. İnanmanın bilmenin 

en açık tezahürü ise kişinin hareketleriyle anlaşılabilir. Okuyucu genç kadındaki inanmışlığın 

huzurunu, güzelliğini ve yumuşaklığını sezerek: toplumun ulaşması gereken seviyeyi 

düşünmeye başlar (Kökdemir,1995:224).” Yazarla bütünleştirilmiş bir tema olan “Dış 

Türkler” meselesi de aslında bu zihniyet etrafında şekillenir. Dini ve milli şuuru kuvvetli olan 

yazar soydaşlarının insan haklarına aykırı eziyetlerle soykırıma uğramalarına göz yumamaz. 

Türkiye Türklerini bu perde arkasında yürütülen asimilasyona karşı uyarır ve bilinçlendirme 

çabalarına girer. Tutsak, Çiçekler Büyür, Azap Toprakları gibi eserlerini esaret altında olan 

Türklerin acılarını hissederek yazar ve bu acının coğrafya farketmeksizin hepimizin ortak 

acısı olduğunu anlatmak için kaleme alır. Atsız Kahramanlar, Ne Mutlu Türküm Diyene 

eserleri başlı başına bu öğretileri kazandırmak için kurgulanmış okullardır. Gelecek neslin 

inşası ve ıslahını bu bilinçte görür. Onun için gençliğe dikkat göstereceksin, onu, milliyetine, 

dinine, töresine bağlı yetiştireceksin ki, hem ailesine, hem milletine faydalı olsun 

(Işınsu,2012:171). Yazarın kitaplarına konu olan bir başka husus Türk aydının fikri yönden 

akıl sınırlarını zorlayan eksiklikleridir. Kendi buhranlarıyla bir türlü kemale eremeyen ve 

Tanzimat dönemi zihin yapısından çıkamayan aydınları romanlarında eleştirir. Anadolu’nun 

bu aydınların vereceği eğitim ile imar edileceğine değil büsbütün bozulacağına inanır. 

Hâlihazırda siyasi kargaşanın hüküm sürdüğü ve şiddetin terörle desteklendiği ülkede ortamı 

yatıştırmak yerine İdeolojileri ile bütün genç nesli ateşle körüklemelerini ve aydınların olaylar 

karşısında hiçbir şey yapmadan sessizce beklemelerini sert bir dille eleştirir. Toplumun git 

gide bozulan muvazenesinden siyasileri ve bu aydınları sorumlu tutar. Ortacılar da hiç eksik 

olmuyor! Bunlara ortacı demek yanlış aslında; renksiz, kokusuz, kişiliksiz yaratıklar! 

Korkaklar değil mi? (Işınsu,2012:150). 

1.ÜSTLENDİĞİ ROLLERİN ESERLERİNE YANSIMALARI 

Emine Işınsu, her edebi eserim alnımda çizgimdir, misyonuyla hareket eden bir yazardır. 

Romanlarını bu misyon üzerine kaleme almıştır. Hayatının evrelerinde üstlendiği rolleri kurgu 

dünyasında romanlarına entegre etmiştir. Yaşamını romanlarına ve romanlarının 

karakterlerine aksettirmiştir. Pek çok yazar gibi en önemli malzemeleri, kendi hayatı, 

düşünceleri, yaşadığı dönem ve toplum olmuştur. Işınsu, kız çocuğu ve kadınlar için katı ve 

tutucu toplumsal kodları olan bir ülkenin yazarıdır. Bu kodların kendini hissettirdiği bir ailede 

doğar ve kız çocuğu olarak yaşamak zorunda olduğu rol ilk eserlerinden olan Küçük 

Dünya’da göze çarpar. Babasını kaybeden ana karakter Nur annesinin sert ve disiplinli eğitimi 

altında sosyal hayattan uzak, içine kapanık ve kendi hayal dünyasında yaşayan bir çocuk 

haline gelir. Yazarın kendisinin de yıllar sonra gelen itiraflarıyla biz Nur karakterinin yazarın 

çocukluğu olduğunu görürüz. Yazar her ne kadar disiplinli ve tutucu bir ailede büyüse de 

güçlü bir kadın-aydın olan annesinin ve aldığı eğitimlerin neticesinde kendi düşünce 

muvazenesi olan, ayakları üzerinde durabilmeyi başaran bir kadın haline gelmiştir.  Neden 

kadınlar için? Neden erkeklere tavsiye yok? Neden küçük, cici bir ev kadını? (Işınsu.2013:26). 

Fakat insan kültüründen ve toplumundan bağımsız değildir ve her ne kadar kendini 

geliştirmeyi başarmış bir kadın olsa da toplumun onu kodlamasından kurtulamaz ve bu 

kodların çizdiği kadın olarak hayatına devam eder.  Romanlarında da biz bu karmaşa içinde 

kendine bir varlık inşa etmeye çalışan kadın karakterleri görürüz. “Mevsim, Nur ve Ceren” bu 

var olma, toplum içinde kendi karakterlerini ve yerlerini var edebilme adına iç savaşlar veren 

karakterlerdir.  Selma’ya güçlü diyordum, asıl benim güçlü olan. Istırabımı yüklenecek, 

yaşayacak kadar yüreğim var çünkü (Işınsu,2013:59). Bu karakterlerin özelliklerini şu şekilde 

sıralamak mümkündür; başarılı, bilgili, öğrenmeye, sorgulamaya meraklı, sanat yeteneği olan, 

duygusal olarak buhranlı, oldukça ince düşünceli, baktığını görebilme kabiliyetine sahip ve 

66

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



başkalarının da görmesini arzu eden, tereddüt ve karmaşanın ruhlarında depremler meydana 

getirdiği, her zaman resme, renklere ve sanatın diğer alanlarına meraklı olan, bir kadının 

ruhsal dünyasını daima taşıyan ama bir o kadar güçlü şekilde ayakta kalabilmeyi başarabilen 

kadınlar olarak değerlendirebiliriz. Biz bu karakterleri, eğitimli ve sanatçı kimliğinin bütün 

ruhi hallerinde meydana çıktığı yazarla özdeşleştirebiliyoruz çünkü her üç karakterin 

özellikleri de yazarın hayatına ve karakterine dair noktalara temas etmektedir. Genç yaşta ilk 

evliliğini yapan yazar iki çocuğunun ardından eş ve anne olarak bu evliliği yürütemeyeceğini 

anladığında evliliğini sonlandırma kararı alır. Yazar, eşinden boşanmış bir kadının üzerindeki 

bütün sosyal yargıları bu yıllarda hisseder. Yazar kendi cümleleriyle bu zorlukları dile 

getirmese de Tutsak romanının ana karakteri olan Ceren’in yakın arkadaşı Selma üzerinden bu 

dönemin problemlerini görmek mümkündür. Selma eşinden boşanır ve bu süreçte gerek kendi 

sosyal çevresi gerek diğer insanlar tarafından ahlaki aforoza uğrar ve yaşadığı bütün sıkıntıları 

Ceren ile iç hesaplaşmaya girdikleri zaman dile getirir. Burada sadece yazarın hayatına değil 

aslında bütün toplumun kadınlar ve erkekler arasındaki dengesiz tutumuna dair bilgiler 

bulmak mümkündür. Aynı sıkıntıları bir başka romanı olan Atlıkarınca’da da görürüz. Ceren 

ve Nur karakterleri üzerinden bir eş olarak kadının beklentileri ve anne olarak almak zorunda 

oldukları sorumluluklar tahlil edilmiş, onları tek başlarına yaşamın içinde bekleyen 

zorlukların sebeplerine değinilmiştir. Yürümesi güç ve bir o kadar olanaksız görünen 

evliliklerini kendi iç çatışmalarıyla zihinlerinde bitirmeyi başarmış fakat öğretilere ters düşen 

bu hareketleri ahlaklarına bir türlü kabul ettirememişlerdir. Burada kendisini aldatan eşi 

Orhan’ın bir erkek olarak göreceği muamele farklı iken Ceren’in bu evliliğin bitmesine dair 

duyduğu endişeleri, yazar toplumsal kodlara bağlar ve bu kodları üstü kapalı eleştirir. Genel 

itibariyle yazar bir kadın olarak evliliğe ve eş-anne olarak taşıdığı sorumlulukların zorluğunu 

ve adaletsizliğini bu iki eserde okuyucuya sunar. Milliyetçi ve eğitimci bir yazar, bilinçli bir 

milliyetperver ve gönüllü bir eğitimci olarak karşımıza çıkar Işınsu. İşte böyle yetişiyor, o 

senin mürekkep yalamış dediklerin. Gâvurun kültürüne, fikrine şartlanmış, onunla yıkanmış 

daracık bir kafa. Bu yüzden de kendini, kendi milletini küçümseme illetine tutulmuş. Gayri 

yabandan gelen ne verirsen, hep yutuyor. Midesine ağır gelirse de kusuyor. Meseleler 

üzerinde düşünmüyor. Çünkü bizim okullarda, düşünme öğretilmiyor. Ezber isteniyor. Bizim 

okullarda, biz öğretilmiyoruz… Gâvur öğretiliyor (Işınsu, 2012:175). O, gerek dergi ve 

gazetelerde kaleme aldığı yazıları gerekse tiyatro ve roman türleriyle vermeye çalıştığı 

düşüncelerle bir fikir işçisidir. Mensup olduğu milletin değerlerine bağlı ve onlara hürmet 

gösteren yazar daima Türk halkının gelişimi ve bilinçli hale gelmesi için çaba sarf etmiştir. 

Marksist-Leninist öğretinin Türk milleti için oluşturduğu tehlikenin farkındadır ve bu 

tehlikeye karşı bütün yazın hayatı boyunca savaşır. Işınsu sadece Türkiye Türkleri için değil 

aynı hassasiyeti Türkiye dışındaki soydaşlar içinde gösterir. Türk düşünce sisteminin ve 

insanlık bilincinin gerektirdiği şekilde hareket eder ve bu doğrultuda Türk edebiyatına ‘Dış 

Türkler’ meselesini sokar. Korkunun hiç uğramadığı, yürek oynamasının, diz titremesinin 

bittiği yerdir Türkiye. Baş dik tutulup, gezilecek yerdir. Orada insanlar hiç ağlamazlar! 

Başlarında bir al bayrak dalgalanır (Işınsu, 1970:80). Türk edebiyatı bu fikir işçisinin 

çabalarıyla yeni bir boyut kazanır. Babası da bir Balkan Türkü olan yazar romanlarında ve 

tiyatrolarında bu konuyu sık sık işler. Yazar gerek kendi tercihleri sebebiyle gerek sosyal 

çevresiyle birlikte sürekli bu düşünce yapısının kapsamında eserler verir ve bu yapının ona 

sunduğu problemlere değinir. Örneğin Sancı romanının konusu baştanbaşa bu düşüncelerin 

bir ürünüdür. Sosyal çevresinin bu şekillenişini aktardığı eserde Sancı romanıdır, Galip 

Erdem, İskender Öksüz ve kendisini isim değişikliğinde dahi bulunmadan esere alır. Yani 

yazar yaşadığı, tecrübe ettiği ve hissedebildiği her mevzuyu romanlarına sokar. Bunlardan 

başlıcası da milliyetçiliktir. Türklük diye bir şey var, diyecekler, gerekirse ölünür uğruna 

(Işınsu, 1970:127).  
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2. ROMANCI KİMLİĞİYLE EMİNE IŞINSU 

Her yazar bir felsefe ve düşünce üzerine kullanır kalemini, Emine Işınsu da böyledir. Sürekli 

olarak sanatın bir ideolojiye kurban edilmesine karşı olduğunu ve sanatın kendi başına bir 

varlık teşkil ettiğini dile getirmiş ve sanatına bir kambur değil fikir yüklemiştir. İçinde 

doğduğu toplumun ona sunduğu hayatı, sanatı ve poetikası edinmiştir. Hayatını ve sanatını 

birbirinden ayırmamış iç içe bir bütünlük ve birliktelik teşkil edecek şekilde yaşamıştır. Bir 

önceki bölümde yaşamak zorunda olduğu rollerin eserlerine yansıması bu sebeple verilmiştir. 

Yazar aydını olduğu milletin kendilik arayışına, buhranlarına, acılarına, sevinçlerine kayıtsız 

kalmamış ve felsefesini bir kültür envanteri üzerine oturtmuştur. Döneminin, ona biçilen 

hayatın ve iç dünyasının tamamını tüm gerçekliğiyle vermek Işınsu’nun roman anlayışıdır. 

“Ben bir romancı olmaktan önce, 1970’lerin Türkiye’sinde yaşayan bir insanım. Yaşananlar 

duyguyla, düşünceyle bana tesir eder; bende bu tesirlere çeşitli cevaplar veririm. Yine bu 

tesiri kendiliğimce, duygularımca ve düşüncelerimce bir önem sırasına koyarım. İşte bu 

çerçeve içinde Türkiye’de süregelen kavgayı, bulunduğum dünyanın ve zamanın en önemli 

hadisesi olarak görüp kendime konu seçerim (Oktay,2021:22).” Bir yazar olarak toplumunun 

ve milletinin ideallerine-hedeflerine, refahına ve gelişimine daima hizmet etmek ve ideal 

davranış/yaşayış biçimini ihya etmek için çalışmıştır. Türk tarihini, kültürünü, ruhunu, 

inancını ideal insan profiline oturtmuş, aksaklıkları bu değerler ışığında tespit ederek 

romanlarına yerleştirmiştir. Türk kültür birikiminin İslam akidesi ile sentezlenmiş 

öğretilerinin, toplumu ve nesli inşa edeceğine inanmış yazılarının fikir tabanını bu inanca 

oturtmuştur. Işınsu’nun eserlerinde bütün bu düşüncelerin okul halini alıp hitap ettiği kitleye 

kazandırdıklarını görmek mümkündür. Yazar adeta kültürel bir sermaye oluşturabilmek ve 

geçmişin üzerinde gelecek inşa edecek bir envanter kurmak için yazmıştır. Toplumsal 

değerler, kültürel birikimler, tarih, İslami kaideler, psikoloji ve sosyoloji gibi pek çok kaynağı 

bu fikir dünyasına çatı olarak kullanmıştır. Türk milliyetçiliği düşünce sistemi, Dış Türkler, 

yetersiz ve aidiyetsiz aydınlar, kadın ve kadının toplumdaki yeri, insanın ruh dünyası ve en 

sonunda tasavvuf bu çatıyı ayakta tutan direkler olarak eserlerinde yer bulmuştur. Yazarın 

romanlarını yazdığı dönem ülkenin fikir açısından gördüğü en buhranlı ve karamsar 

dönemdir. Fikrin ve düşüncelerin takibe alındığı, zihinlerin aklıselim çalışmasına ve eserlerin 

bu minvalde kaleme alınmasına izin verilmediği bir dönemin yazarıdır. Zor ve dar zamanların 

mefkûre ve ülkü adına yetiştirdiği bir kadın romancıdır. Bu sebeple yaşamı poetikası olmuş ve 

romanlarının bel kemiğine gerçek dünyayı oturtmuştur. Yazarın Türk milletine ve Türk 

kültürüne olan hassasiyetinden daha önce bahsetmiştik. Bu hassaslığı kullandığı dil ve üslupta 

da görmek mümkündür. İlk dönem eserlerini Küçük Dünya vs. biraz daha sıkıp günlük dilin 

sadeliğinden uzak bir telaşta yazsa da daha sonraki dönemlerde romanlarında hem Anadolu 

ağızları özelliği taşıyan kelimeler hem de Türk lehçelerinin Anadolu dışındaki 

kullanımlarından alınan kelimeler kullanmıştır. Yazara göre Türkçe yaşayan ve yaşatan, 

günlük hayatta insanların yaşamında yer alan kelimelerin dilidir ve bu kullanım edebi eserlere 

de yansımalı, romanların dili bu yaşayan Türkçe olmalıdır.  Höst susak ağızlı!... Kazım hoca 

seni papağan mı tuttu? Bak ahretlik şöyle düşüneceksin; gavur, senin bir adamına düşman mı, 

vardır bunda bir iş; artık pek uğraşma, girdisini çıktısını arama. O adamı, gavura karşı tut. 

Yoksa, elin yabanı ile birleşmiş olursun. Türk’ün köpeği bilem bu gavurun paşasından iyidir. 

Köpeğini bile savunurum Türk’ün (Işınsu,1970:122). Dil ve üslup özelliklerinin yanı sıra 

romanlarından kullandığı teknik unsurlara bakmakta da fayda vardır. Yazar eserlerinde zaman 

ve mekân konusunda oldukça geniş ve büyük bir çerçeve kullanmıştır. Bazen zaman 

konusunda geriye dönüş ve geçmiş zamana atıf teknikleri kullanmış, kısa ve kısır bir 

zamandan sıyrılıp bütüncül bir zaman kurgusunu yakalamıştır. Mekân olarak ise geniş bir 

coğrafya kullanmış, mekânlar arasında sıkça geçişler yapılmıştır. Bu teknik eserlerine çok 

boyutlu ve çok yönlü bir nitelik kazandırmıştır. Örneğin Sancı romanının hem zaman hem de 

mekân bakımından geçişlerin oldukça yoğun olduğu bir eserdir. Ana karakterlerden birisi olan 
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Dursun köyü Zile’den Ankara’ya okumak için gider, diğer bir karakter Leyla ise üniversite, 

toplantı odaları ve evi olmak üzere pek çok mekanda karşımıza çıkar. Çocukluk anıları ve 

günlük yaşam içinde gidip gelen Dursun ve çocukluğuyla sürekli kavga halinde olan Nurten 

hemşire zamansal dönüşleri verir. Tutsak romanında da Ceren ve eşi Orhan’ın geçmişe dönüp, 

anılarını ve hayatlarını sorgulamaları da bu örneklerden bazılarıdır.  Yazım tekniğine 

geldiğimizde ise bütün roman ve tiyatro eserlerinde göze çarpan unsuru görüyoruz, iç 

monolog. Neredeyse her karakter iç sorgulamalar ve içe dönük buhranlarla hayatlarını 

sürdürüyor. Neredeyse her karakterin iç dünyasını ve ruh halini yazar okuyucuya veriyor. 

Küçük Dünya romanında Nur’un eşinden koparak kurduğu kendi dünyası, Azap 

Toprakları’nda Bekir’in hayallerinin hayatın gerçekleriyle çarpışması, Tutsak romanının 

karakterleri olan Selma ve Ceren’in konuşmadıkları halde kendi zihinlerinde hesaplaştıkları 

sahneler, Sancı romanının karakterleri Leyla, Dursun, Ali, Seyhan, Turgut ve Nurten 

hemşirenin içinde bulundukları halleri zihinlerinde sorgulamaları bu monologlara örnek 

verilebilir. Bütün bu eserlerin tabanını oluşturan meseleler psikoloji, sosyoloji ve felsefeye 

dayanan teknikler kullanılarak kaleme alınmıştır. Bütün bu bilgilerin ışığında yazarın, aldığı 

eğitimler, tanıdığı insanlar ve yaşamak zorunda olduğu hayatın roman poetikasını 

oluşturduğunu söylemek mümkündür. “Yüce Allah, beni bir Müslüman kul olmak ile 

şereflendirirken şu dünyadaki hayatımda, bana roman yazma vazifesi verilmiştir” 

(Karaca,2021:90). Emine Işınsu hayatı boyunca malzemesi geçmişten ve toplumsal 

değerlerden meydana gelen geleceğin romanını yazmak için çabalar. Ömrünü ona 

bahşedilenlerin hikâyesini yazmaya adar. Sahip olduğu yaşamı ve rollerini sonuna kadar 

kullanır.  

SONUÇ 

Işınsu, ülkenin siyasi ve sosyal olarak hassas süreçlerden geçtiği bir dönemin yazarıdır. 

Bilinçli bir aydın olarak bu gidişata sessiz ve tarafsız kalamayan yazar, toplumun içinden 

çıkan bireyin hassasiyeti ile bir sanatçının duyarlılığı etrafında romanlarını şekillendirir. 

Yazar; çocukluğu, yetiştiği aile, eğitim gördüğü alanlar, evlilikleri, çocukları, sosyal çevresi 

ve ait olduğu toplum bakımından oldukça kalabalık ve hareketli bir yaşam sürer. Pek çok 

yazar gibi de bu hareketliliği eserlerine yansıtır. Toplumunun bir parçası olan yazar bütün bir 

atmosferi romanlarıyla okuyucuya sunmuş, hayatı ve kurguyu sentezlemeyi başarmıştır. Geniş 

bir çerçeveyle bakılacak olursa yaşamı romanları, romanları poetikası olan yazarın düşünce 

yapısı, ülküsü ve hayata dair bakışı birbirleriyle bir bütünlük ve devamlılık teşkil etmektedir. 

Romanlarında yaşamak zorunda kaldığı hayatın ana çizgilerini verir. Kurguladığı 

kahramanları kendi kimliğiyle özdeşleştirir, karakterleri daima kendisinden bir parça taşır. 

Roman anlayışı; bir okul, kültür ve bilinç envanteri oluşturacak ve toplumun tüm yapısını, 

sosyal ve siyasi şartlarını her açısıyla yansıtacak, bizi bizden olanla anlatmayı başarabilecek 

eserler meydana getirmektir. Onun romanları toplumsal bir hafıza ve değerlerin taşıyıcısı 

olarak adından söz ettirmeyi başarır. İdeallerini ve fikirlerini, yaşam tecrübeleriyle birlikte 

kurgulayan Işınsu toplumsal yapıda üstlendiği her kimliği romanlarına işler. Onun 

romanlarında bu kimlikler meyvenin içinde kaybolan vitaminler gibi bir fikir çerçevesinde 

kaybolur. Özellikle bir kadın olarak cinsiyetinin toplum içindeki yeri ve varlığı bütün 

romanlarında hissedilir, hayatının her evresini bir roman karakteri üzerinde tekrar yaşatır. Var 

olma ve kendini gerçekleştirme serüveni içinde bocalayan kadın karakterler yazarın 

romanlarında sıkça yer bulur. Milliyetçi ve milletinin tarihine değer veren yazar konularını bu 

minvalde seçer. Onunla birlikte Türk romanı Dış Türkler meselesiyle tanışır. Tasavvuf ve 

mistisizm gibi Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren bir takım değerleri ve Türk 

mutasavvıflarını bu minvalde romanlarına alır, bu değerleri kurgu dünyasına adapte eder. 

Roman karakterlerinin bireysel kimlik arayışı genel resimde bu değerlere işaret eder. Işınsu 

romanlarında kaderin ona verdiği her noktayı kullanır ve bu noktalardan beslenir. Toplumdan 
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bağımsız, güncel olaylara kayıtsız bir dünya yerine köklerini geçmişten ve halkın 

değerlerinden alan çağının romanını kurgulamayı başarır. 
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*Bu makale “İtfaiye Çalışanlarında Psikolojik Dayanıklılık ve Kendini Sabotaj Düzeylerinin İncelenmesi: 

İstanbul İtfaiyesi Örneği” isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir (Nişantaşı Üniversitesi SBE, Şubat 2016, 110 

s.). 

 

İTFAİYE ÇALIŞANLARINDA PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE KENDİNİ 

 

ÖZET  

Bu araştırmada, İstanbul itfaiyesinde çalışan bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Kendini 

Sabotaj düzeylerinin saptanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda itfaiye çalışanlarının, yaş, 

medeni durum, çalışma süresi, eğitim durumu, statü, gelir ve bunlara ilave olarak, mesleğin 

güç bir meslek olarak algılanma düzeyi ve meslekte başarılı olma algısı değişkenleri açısından 

incelenmiştir. Araştırmanın tamamı sahada çalışan, 350 itfaiyeci üzerinde yürütülmüştür. 

Araştırmada, “Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği”, “Kendini Sabotaj Ölçeği” ve “Kişisel 

Bilgi Formu” verilerinden faydalanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Araştırmada T-Testi ve Tek Yönlü (One way) ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca 

veriler Pearson Korelasyonu ve Regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmada elde edilen 

bulgulara bakıldığında itfaiye çalışanlarının demografik bilgileriyle, Kendini Sabotaj arasında 

anlamlı farklılıkların olmadığı ve yine benzer şekilde Psikolojik Dayanıklılıkla, itfaiye 

çalışanlarının demografik bilgileri arasında da anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür. 

İtfaiye çalışanlarının Kendini Sabotaj düzeyi ile Psikolojik Dayanıklılık düzeyi arasında ise 

istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İtfaiye Çalışanları, Psikolojik Dayanıklılık, Kendini Sabotaj 

 

ABSTRACT 

This study aims to determine the resilience and self-sabotage levels of the staff working in 

İstanbul fire department. In this context, the age, marital status, duration of work experience, 

education level, social status, income of the fire-fighter, and additionally the variables of the 

perception level that the job is difficult and the neccessity to be successful, were 

examined.This study was carried out on 350 fire-fighters working on the field and the datas 

gathered from " Short Resilience Scale" , "Self- Sabotage Scale" and "Personal Information 

Form" were used.  

The datas gathered from this study were analyzed by using SPSS for Windows 21.0.  the T-

Test and One-Way ANOVA Test were used in this study. In addition, datas were tested with 

Pearson Correlation and Regression Analysis. Considering the findings obtained in this study, 

it is seen that there are not remarkable differences between the demographic knowledge and 

self-sabotage of the fire-fighters, and again there are not remarkable differences between the 

resilience and demographic knowledge of the fire-fighters.Statitistically, a meaningful 

relationship between the resilience and self-sabotage of the fire-fighters was found. 

Keywords: Fire-fighters, Resilience, Self-sabotage 

 

Giriş 

Pozitif psikoloji, insanı anormal olarak değerlendiren ve insanların daha çok zayıf, (anksiyete, 

depresyon, şizofreni, obsesyon) nevrotik ve psikotik yönlerini esas alan psikopatolojiye tepki 

olarak ortaya çıkmıştır (Luthans, 2002). İnsanların maruz kaldığı en önemli problemlerden 

biri stres ve onun bileşenleridir. Psikolojik dayanıklılığı güçlü olan bireylerin, stres ve benzeri 
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ruhsal sıkıntılar karşısında daha dirençli oldukları ifade edilmektedir (Sezgin, 2012). Ancak 

itfaiye çalışanlarının da içinde yer aldığı belli şartlar altında bulunan insanların yapmış 

oldukları iş gereği, stres ve benzeri durumlarla karşılaşma sıklığı çok daha fazla olmaktadır. 

Yapılan birçok araştırmada itfaiye mesleğinin fiziksel efor gerektiren en tehlikeli sivil meslek 

olduğu bildirilmiştir (Aslanoğlu, 2010). Bu açıklama ışığında fizyolojik stresin itfaiyecilerde 

psikolojik stresi etkilediği de düşünülebilir. Bu bağlamda itfaiye çalışanlarına yönelik 

Dalkıran (1993) yapmış olduğu çalışmada, itfaiyecilerde birçok stres verici faktörün 

varlığından söz etmiştir. Yangın, deprem, sel, çökme, patlama, sıkışmalı trafik kazaları, 

mahsur kalma, ilk yardım uygulama ve benzeri her türlü doğal ve insan kaynaklı afetlerde 

gerekli müdahaleyi yapan bir yapıda olan itfaiye çalışanlarının, risk ve bunun neticesinde 

ciddi stres yaşadıkları bilinmektedir. Bütün bu etkenlerin varlığı, itfaiye çalışanları için 

psikolojik dayanıklılığı önemli kılmakta ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin belirlenmesi 

gerekli olmaktadır. 

Pozitif psikolojiye dair bir kavram olan psikolojik dayanıklılık bu noktada önemli işleve sahip 

olmaktadır. Pozitif psikoloji yaklaşımı bireylerin mutlu, sağlıklı ve daha kaliteli yaşam 

sürmeleri için psikolojik dayanıklılık gibi bireylerin güçlü yanlarını ele almayı 

amaçlamaktadır. Psikolojik dayanıklılık, bireyin her türlü travma, felaket, güçlük ve günlük 

yaşanan streslere karşı, uyum sağlama hali olarak nitelendirilmiştir (Newman, 2005). Kavram 

ilk olarak Suzanne Kobasa tarafından 1979 yılında kullanılmıştır. Kobasa psikolojik 

dayanıklılığı başa çıkma metotları, iyimser zihinsel değerlendirmeler ve yaşamda stresin 

etkisini azaltıcı birer kişilik özelliği olarak ifade etmiştir (Morrisey ve Hannah, 2001). 

Genel anlamda psikolojik dayanıklılık kavramı ile ilgili literatürde birçok adlandırma yer 

almaktadır. İngilizce “resilience” kelimesine karşılık Türkiye’de yılmazlık (Öğülmüş, 2001; 

Özcan, 2005; Gürgan, 2006), kendini toparlama gücü(Terzi, 2006), psikolojik sağlamlık 

(Gizir ve Aydın 2006; Karaırmak 2006; Gizir, 2007), dayanıklılık (Taşğın ve Çetin, 2006) 

kavramları kullanılmıştır. Ulusal literatürde bu kavram çeşitliliğini azaltmak amaçlı, Basım ve 

Çetin (2011) yapmış oldukları çalışmada değerlendirilen; “dirençlilik”, “güçlülük”, 

“psikolojik güçlülük”, “kendini toparlama gücü”, “toparlanma”, “yılmazlık”, “psikolojik 

sağlamlık”, “dayanıklılık”, ve “psikolojik dayanıklılık” kavramları literatür içinde yer alan 

tanımlar da dikkate alınarak öğretim üyelerine sorulmuş ve değerlendirmeleri istenmiştir. 

Anket neticesinde İngilizce “resiliense” olarak ifade edilen kavramın Türkçeye çevirisi 

“psikolojik dayanıklılık” olarak kabul edilmiştir. 

Gelişim psikolojisi alanında yapılan araştırmalarda, sorunlu ailelerde yetiştirilmelerine 

rağmen ruh sağlığı bozulmayan çocuklara yenilmez ve sağlam çocuk denilmiştir (Anthony ve 

Cohler, 1987). Böylece 19601970’li yıllarda yenilmez ve sağlam çocuk kavramları ilk olarak 

gelişim psikolojisinde “dayanıklılık” kavramıyla anılmaya başlanmıştır (Bernard, 2004). 

Garmezy (1993) Psikolojik dayanıklılığı; bireyin herhangi bir stresle karşı karşıya 

kalmasından hemen sonra stresle baş ederek eski haline dönebilme gücü olarak ifade etmiştir. 

Silliman (2004) psikolojik dayanıklılığı, bireyin hayatın tüm zorluklarına karşı mücadele 

ederek potansiyel gücünü geliştirme yeteneği olarak değerlendirmiştir. Cencirulo (2001) 

psikolojik dayanıklılığı, stresli yaşam olaylarına karşın bireylerin kendilerine olumlu bakış 

açısı kazandırması stratejisi olarak belirtmiştir. Başka bir araştırmada psikolojik dayanıklılığın 

bireyin stresli yaşantılar karşısında, sağlıklı duyusal durumu devam ettirmesinde önemli işleve 

sahip olduğu sonucuna varmışlardır (Karaırmak ve Çetinkaya, 2009). 

Psikolojik dayanıklılığın mücadelecillik (değişen yaşam koşulların uyum ve değişimi kendi 

lehine kullanabilme), bağlılık (bireyin aile, iş ve sosyal ilişkilere aktif katılımı) ve kontrol 

(bireyin, güçlüklerle karşılaşması halinde, mutsuzluk hissinin yerine olayları değiştireceğine 

şekilde ona uygun davranması) olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır (Sezgin, 2012). 

Araştırmanın diğer bir değişkeni olan kendini sabotaj, bireyin yetersiz performans 

göstermesine karşılık, benlik saygısını koruma çabası olarak değerlendirilir (Berglas ve Jones, 
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1978). Kavramsal olarak Jones ve Berglas (1978) tarafından literatüre kazandırılan kendini 

sabotaj, bireyin başarıyı içselleştirmesine olanak tanıyan, başarısızlığı ise dışsallaştırma 

imkânı tanıyan birer eylemlilik olarak tanımlanmaktadır. Kendini sabotaj durumunda birey, 

aktif veya pasif olabilir, ancak her iki şekilde de yetersiz performansı için kendi dışındaki 

faktörleri suçlama şansına sahiptir (Urdan ve Midgley, 2001). 

Birey için görevin önemli olması, görevdeki başarıya ilişkin belirsizlik, kırılgan benlik 

yapısını muhafaza etmek, olumlu öz-sunum, başkalarının izlenimlerini yönetmek gibi birçok 

etken bireyin kendini sabotajının eylemsel gerekçelerini oluşturmaktadır. Birey yetersiz 

performans gösterdiği zaman bunu akılcı bir çaba ile gerekçelendirmek ihtiyacı duymakta ve 

kendini sabotaj devreye girmektedir. Böylece başarısızlığın nedeni birey tarafından 

belirsizleştirilerek yetersiz performansın asıl nedeninin saptanması zorlaştırılmaktadır 

(Baumeister, 1997). Öz-saygının korunmasında bir savunma mekanizmasına dönüşen kendini 

sabotaj ile öz-saygı arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bilim dünyasında tartışmalı olan bu konu 

hakkında, kendini sabotajı belirsizliğin olduğu durumlarda daha çok öz-saygısı yüksek olan 

bireylerin kullanıldıkları ifade edilmiştir. (Berglas ve Jonesi 1978). Bunun yanında öz-saygısı 

düşük bireylerin başarısızlık karşısında yaşanacak kaygının daha fazla olması ve birey için 

tehdit edici bir unsur olmasından dolayı, kendini sabotajı daha çok tercih ettikleri de 

söylenmiştir (Higgins ve Berglas,1990; Richardson, 2007). 

Kendini sabotajın; bireyin duygulanımı, benliği, performansı ve kişilerarası ilişkilerinde birer 

mekanizma olarak negatif ve pozitif sonuçlar doğurduğu bilinmektedir. Psiko-sosyal yapı 

içerisinde bireyde olumsuz etkiler oluşturmasının yanında, kısa vadede bireye olumlu 

etkilerde sağladığı bilinmektedir. Kendini sabotajı Jones ve Berglas (1978)) durumsal ve 

kronik olmak üzere iki ana çerçevede ele almışlardır. Kendini sabotajın kısa dönem içerisinde 

ve öngörülen başarısızlık halinde bireyde olumlu duygulanım sağladığı ifade edilmiştir 

(Drexler, Ahrens ve Haga, 1995). Fakat kendini sabotaj kronikleşmişse belli bir zaman sonra 

mutlaka bireyin benliğinde tahribatta bulunacağı da belirtilmiştir (Feick ve Rhodewalt, 1997) 

Başarısızlık durumunda güvensizlik, utangaçlık, kaygı, küçük düşme gibi birçok olumsuz 

duygulanımla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu noktada öz-saygının korunması için kendini 

sabotaj izlemine (strateji) ihtiyaç duyulmaktadır. McCrea ve Hirt (2001) kendini sabotaj 

hakkında bireyin başarı ya da başarısızlık yaşaması halinde yeteneklerine yönelik, olumlu algı 

oluşturmasına etki ettiği ve bu olumlu algınının bireyin öz-saygısına pozitif katkı sunacağını 

söylemişlerdir. Bu bağlamda Nash ve Fraser (1998) psikolojik dayanıklılığı yüksek olan 

bireylerde benlik saygısının önemini vurgulamışlardır (Akt. Gökmen, 2014). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma, itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık ve kendini sabotaj düzeylerini 

incelemeyi amaçlamaktadır. 

Araştırmanın Önemi 

Psikolojik dayanıklılık ile ilgili ulusal anlamda daha çok aile, öğrenci ve ergenlere yönelik 

çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. İnsani yardım çalışanları ve kurtarma gibi işlevleri yerine 

getiren itfaiye ve benzeri türevlerinin yapmış oldukları iş gereği, psikolojik dayanıklılık ile 

ilgili çalışmalarda örneklem grubunu oluşturabilecekleri söylenebilir. İtfaiyenin genel 

anlamda iş yapısına ve görev tanımına bakıldığında, karmaşık iş çeşitliliği ve iş yükünün 

fazlalığı göze çapmaktadır. Buda kendini sabotajın performans ile ilişkiselliği göz önünde 

bulundurulduğunda iş yükü ve çeşitliliğinin itfaiye çalışanlarının performansına nasıl etki 

ettiğinin belirlenmesi açısından önemlidir. Ulusal literatürde psikolojik dayanıklılık ve 

kendini sabotaj kavramlarının birlikte ele alınması, bu noktada bilimsel literatüre çeşitlilik 

getirmesi ve itfaiyeciliğin psikoloji disiplini içerisinde ele alındığı ilk çalışma olması 

dolayısıyla önemlidir. 

 

 

73

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Yöntem 

Çalışmada, nicel araştırma yöntemi benimsenmiş ve bu doğrultuda nicel araştırma 

tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu sebeple araştırmada “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. 

“Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi 

koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, 

etkileme çabası gösterilmez” (Karasar, 2009: 77). 

Araştırmanın Örneklemi 

Araştırmanın örneklemi İ.B.B.’ye bağlı, İstanbul itfaiye daire başkanlığında görev yapan 350 

itfaiyeci oluşturmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada “kısa psikolojik dayanıklılık ölçeği”, “kendini sabotaj ölçeği” ve “kişisel bilgi 

formu” kullanılmıştır. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin genel güvenirliği α=0,725 ve Kendini 

sabotaj ölçeğinin genel güvenirliği α=0,797 olarak oldukça güvenilir bulunmuştur. 

Cronbach’s Alpha Katsayısının değerlendirilmesinde kullanılan değerlendirme kriteri 

(Özdamar, 2004); 

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

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

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

0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir. 

Araştırmada veri toplama araçları olarak araştırmacı tarafından geliştirilen “kişisel bilgi 

formu”, “kısa psikolojik dayanıklılık ölçeği”, “kendini sabotaj ölçeği” kullanılmıştır.  Ayrıca 

bunlara ek olarak araştırmacı tarafından mesleğin itfaiye çalışanları tarafından güç bir meslek 

olarak algılanma düzeyini ve meslekte başarılı olduklarına dair kanaatlerini belirleme amacına 

yönelik 2 soru sorulmuştur. Veri toplamada kullanılan araçlarla ilgili bilgiler aşağıda yer 

almaktadır: 

Kişisel Bilgi Formu 

Araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, itfaiye çalışanlarının demografik 

bilgileri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu formda yaş, medeni durum, eğitim durumu, statü, 

gelir ve meslekte çalışma süresi olmak üzere 6 soru sorulmuştur. Ayrıca araştırmacı 

tarafından bunlara ek olarak, mesleğin itfaiye çalışanları tarafından güç bir meslek olarak 

algılanma düzeyini ve meslekte başarılı olduklarına dair kanaatlerini belirleme amacına 

yönelik 2 soru sorulmuştur. 

Kısa Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği 

Smith ve diğerleri (2008) tarafından geliştirilen, “Kısa Psikolojik Dayanıklılık” Ölçeği, tek 

boyutlu “5’li likert” tipinde ve 6, maddeden oluşan bireyin kendi ifadesinin esas alındığı bir 

ölçme aracıdır. Ölçekte bulunan 2. 4. ve 6. Maddeler ters puanlanmakta ve ölçekte en düşük 

puan 6, iken en yüksek puan 30’dur. Kodlanan maddeler çevrildikten sonra, alınan düşük 

puanlar, düşük psikolojik dayanıklılığı, yüksek puanlar ise yüksek psikolojik dayanıklılığı 

ifade etmektedir. Ölçeğin güvenirlilik çalışması dört farklı grup üzerinde değerlendirilmiş ve 

ölçeğin Cronbach alfa iç güvenirlilik katsayıları sırasıyla her çalışma grubu için .84, .87, .80 

ve .91 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin orijinal formu Akın (ve diğerleri, 2010) tarafından 

uyarlanmıştır. 

Araştırma, 255 birey üzerinden yürütülmüştür. Yapı geçerliği için verilere uygulanan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinal formundaki gibi 6 maddeden oluşan 

modelle uyumlu olduğu bulunmuştur (x²= 6.44, sd= 5, RMSEA= .031, NFI = .98, NNFI= .98, 

IFI= .99, CFI=.99, RFI= .93, GFI= .99, AGFI= .97, SRMR= .028). Ölçeğin iç tutarlılık 

güvenirlik katsayısı .66 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam korelasyonları 

.21 ile .51 aralığında sıralanmaktadır (Akın, 2015). 
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Kendini Sabotaj Ölçeği 

Jones ve Rhodewalt (1982) tarafından geliştirilen, “Kendini Sabotaj Ölçeği” tek boyutlu, 6 

Likert tipli, 25 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin 6’lı likert yapısını tanımlamada, “1 hiç 

katılmıyorum”dan “6 tamamen katılıyorum”, ifadelerine göre değişiklik gösteren 

derecelendirmeler kullanılmıştır. “Kendini Sabotaj Ölçeği” bireylerin, duygusal problemler, 

erteleme, çaba harcamama gibi kendini sabotaj algılarını ölçmek amacıyla geliştirilmiş olup 

ve buna ek olarak bireyin kendi ifadesinin esas alındığı bir ölçme aracıdır. Ölçeğin orijinal 

formu Türkçeye, Akın, Abacı ve Akın (2010) tarafından uyarlanmıştır. Ölçekte yer alan 3., 5., 

6., 10., 13., 20., 22. ve 23. maddeler ters kodlandıktan sonra tüm maddelerin puanları 

toplanarak kendini sabotaj puanı hesaplanmaktadır. Kodlanan maddeler çevrildikten sonra 

yüksek puanlar yüksek düzeyde sözel ve davranışsal kendini sabotaj eğilimini gösterirken, 

düşük puanlar düşük düzeyde sözel ve davranışsal kendini sabotaj eğilimini göstermektedir. 

Ölçeğin Türkçe uyarlaması aşamasında (Self-handicapping) kelimesi “kendini sabotaj” 

şeklinde çevrilmiştir. Uyarlama çalışması aşamasında 585 üniversite öğrencisinden veriler 

toplanmıştır. Seçilen 585 kişilik örneklemden 128 kişiye üçer hafta arayla ölçek tekrar 

uygulanarak testin, tekrar test güvenirliği ölçülmüştür. Seçilen örneklemden 328 örneklemden 

ise, uyum geçerliği için veriler toplanmıştır. Ölçeğin dilsel eşdeğerliliği için ise İngilizce 

bilen, 85 kişiden veriler toplanmış, Türkçe ve orijinal formda yer alan maddeler arasında 

korelasyon katsayısı .69 ile .98 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçeğin Türkçe uyarlamasının 

Cronbach alfa iç güvenirlilik katsayısı .90 bulunmuş olup, test tekrar güvenirlik katsayısı ise 

.94 olarak hesaplanmıştır. Dilsel eşdeğerlik açısından ölçeğin tamamına bakıldığında .91’lik 

bir korelasyon elde edilmiştir. Böylelikle bu çalışmada, Kendini sabotaj kavramına karşılık 

“self-handicapping” ifadesinin dilimizdeki anlamını daha iyi karşılayabileceği kanaatine 

varılmıştır (Akın, 2015). 

Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanması aşamasında, İstanbul itfaiyesine bağlı bulunan 15 itfaiye istasyonunda 

uygulamaya geçilmiş, bağlı olunan bölge itfaiye grup amirliği aracılığı ile resmi yazışma 

yapılarak ölçeklerin uygulanması hususunda üst makamlarca gerekli izin alınmıştır. Araştırma 

sorularının içtenlikle cevaplandırılması ve etik kuralara uygunluk oluşturması için ölçekler 

katılımcılara kapalı zarfta sunulmuş, gönüllülük esas alınmıştır. Katılımcılara ölçeklerin 

cevaplanması noktasında gerekli açıklamalar yapılmıştır. Bir aylık süre içerisinde tamamlanan 

araştırmada, 420 zarf açıldığında 70 tanesinin gelişigüzel doldurulmuş olduğu, kişisel bilgi 

formunun doldurulmamış ya da eksik olduğu ve buna ek olarak ölçek içerisinde belli 

maddelerin boş bırakıldığı tespit edilmiştir. Bunlar araştırmaya dâhil edilmeyerek, 

araştırmanın güvenirliliği ön planda tutulmuştur. Netice olarak değerlendirmeye alınan 350 

ölçek verileri, araştırma için kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler, SPSS for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. Araştırmada T-Testi ve Tek Yönlü (Oneway) ANOVA testi kullanılmıştır. Ayrıca 

veriler Pearson Korelasyonu ve Regresyon analizi ile test edilmiştir. 

Bulgular 
Bu bölümde, araştırma probleminin çözümü için, araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarından 

ölçekler yoluyla toplanan verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Elde edilen bulgulara dayalı olarak açıklama ve yorumlar yapılmıştır. 
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1. Ölçeklere Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyi Ortalaması 

 N Ort Ss Min. Max. 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

350 74,749 12,297 40,000 105,000 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeyi ortalamasının (74,749 ± 

12,297) düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi 

Ortalaması 

 
N Ort Ss Min. Max. 

Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi 350 20,046 4,033 8,000 30,000 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyi ortalamasının (20,046 

± 4,033) düzeyde olduğu görülmektedir. 

2. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin 

Demografik Özelliklere Göre Ortalamaları 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Yaş 

Grubuna Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

20-30 49 77,490 10,304 2,782 0,063 

31-40 211 73,545 12,569 

41 Ve üstü 90 76,078 12,394 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel KSÖ puanları ortalamalarının yaş grubu 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Medeni 

Duruma Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss t p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

Evli 281 74,772 12,330 0,073 0,942 

Bekar 69 74,652 12,253 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeyi puanları ortalamalarının 

medeni durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 5. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Eğitim 

Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

İlköğretim 29 79,276 10,964 1,494 0,216 

Ortaöğretim 206 74,500 12,479 

Önlisans 36 74,528 13,255 

Lisans 79 73,835 11,691 
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Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel KSÖ puanları ortalamalarının eğitim durumu 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05).  

Tablo 6. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Statüye 

Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

Memur 199 74,040 12,124 1,449 0,236 

İşçi 62 77,081 11,784 

Sözleşmeli 89 74,708 12,952 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel KSÖ puanları ortalamalarının statü 

değişkenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 7. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Aylık 

GelireGöre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

2001-3000 

TL 

125 75,088 12,814 0,384 0,701 

3001 TL 

ve Üzeri 

225 74,560 12,025 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeyi puanları ortalamalarının aylık 

geliri değişkenine göre yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 8. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin 

Meslekte Çalışma Süresine Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss F p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

0-5 Yıl 25 75,440 9,657 0,874 0,480 

6-10 Yıl 189 73,773 12,987 

11-15 Yıl 43 74,907 12,488 

16-20 Yıl 59 75,864 11,334 

21 Yıl ve 

Üzeri 

34 77,529 11,732 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel KSÖ puanları ortalamalarının meslekte 

çalışma süresi değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 9. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin 

Mesleğinin Güç Bir Meslek Olduğunu Düşünme Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

Evet 303 74,739 12,420 -0,036 0,971 

Hayır 47 74,809 11,600 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının KSÖ puanları ortalamalarının mesleğinin güç bir 

meslek olduğunu düşünme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki 

fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 10. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin 

Mesleğinde Başarılı Olduğunu Düşünme Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Kendini 

Sabotaj 

Düzeyi 

Evet 334 74,602 12,139 -0,020 0,308 

Hayır 16 77,813 15,381 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının KSÖ puanları ortalamalarının mesleğinde başarılı 

olduğunu düşünme durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

3. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Demografik Özelliklere Göre Ortalamaları  

Tablo 11. Araştırmaya Katılan Çalışanların Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin Yaş 

Grubuna Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

20-30 49 20,409 3,589 0,513 0,599 

31-40 211 20,062 4,391 

41 Ve üstü 90 19,767 3,342 

 

Araştırmadaki itfaiye çalışanlarının genel PDÖ puanları ortalamalarının yaş grubu 

değişkenine göre yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucundaki fark, istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 12. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Medeni Duruma Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss t p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

Evli 281 19,915 4,079 -1,228 0,220 

Bekar 69 20,580 3,825 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının PDÖ puanlarının medeni durumu değişkenine göre 

yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 13. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Eğitim Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

İlköğretim 29 18,759 2,984 2,398 0,068 

Ortaöğretim 206 20,092 4,234 

Önlisans 36 21,361 4,593 

Lisans 79 19,798 3,394 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel PDÖ puanları ortalamalarının eğitim durumu 

değişkenine göre yapılan ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 14. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Statüye Göre Ortalamaları 

 Grup N Ort Ss F p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

Memur 199 20,055 4,137 1,095 0,336 

İşçi 62 19,452 3,439 

Sözleşmeli 89 20,438 4,172 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının genel PDÖ puanları ortalamalarının statüsü 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan 

ANOVA testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıştır (p>0.05). 

Tablo 15. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Aylık Gelire Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

2001-3000 

TL 

125 20,216 4,229 0,588 0,557 

3001 TL 

ve Üzeri 

225 19,951 3,927 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının PDÖ puanları ortalamalarının aylık geliri 

değişkenine göre yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

Tablo 16. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Meslekte Çalışma Süresine Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss F p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

0-5 Yıl 25 19,520 5,042 0,962 0,429 

6-10 Yıl 189 20,376 4,234 

11-15 Yıl 43 19,326 3,816 

16-20 Yıl 59 19,610 3,509 

21 Yıl ve 

Üzeri 

34 20,265 3,058 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının PDÖ puanları ortalamalarının meslekte çalışma 

süresi değişkenine göre yapılan ANOVAtesti sonucunda, grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).  

Tablo 17. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Mesleğinin Güç Bir Meslek Olduğunu Düşünme Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

Evet 303 19,894 4,094 -1,788 0,075 

Hayır 47 21,021 3,505 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeyi puanları 

ortalamalarının mesleğinin güç bir meslek olduğunu düşünme durumu değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonucunda, 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 
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Tablo 18. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanların Psikolojik Dayanıklılık Düzeyinin 

Mesleğinde Başarılı Olduğunu Düşünme Durumuna Göre Ortalamaları 

 Grup  N Ort Ss t p 

Psikolojik 

Dayanıklılık 

Düzeyi 

Evet 334 20,126 3,999 1,701 0,090 

Hayır 16 18,375 4,515 

 

Araştırmaya katılan itfaiye çalışanlarının PDÖ puanları ortalamalarının mesleğinde başarılı 

olduğunu düşünme durumu değişkenine göre yapılan t-testi sonucunda, grup ortalamaları 

arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). 

4. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyi ile Psikolojik 

Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

 

Tablo 19. Araştırmaya Katılan İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyi ile 

Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Korelasyon Analizi ile İncelenmesi 

  
Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi 

Kendini Sabotaj Düzeyi 
r -0,313** 

p 0,000 

 

Kendini sabotaj düzeyi ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

ilişki bulunmuştur (r=-0.313; p=0,000<0.05). Buna göre kendini sabotaj düzeyi arttıkça 

psikolojik dayanıklılık düzeyi azalmaktadır. 

5. İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeyi 

Üzerine Etkisi 

Tablo 20. İtfaiye Çalışanlarının Kendini Sabotaj Düzeyinin Psikolojik Dayanıklılık 

Düzeyi Üzerine Etkisi 

Bağımlı Değişken 
Bağımsız 

Değişken 
ß t p F 

Model 

(p) 
R

2
 

Psikolojik 

Dayanıklılık Düzeyi 

Sabit 27,709 21,903 0,000 

37,689 0,000 0,095 Kendini Sabotaj 

Düzeyi 
-0,103 -6,139 0,000 

 

Kendini sabotaj düzeyi ile psikolojik dayanıklılık düzeyi arasındaki ilişki belirlemek üzere 

yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=37,689; p=0,000<0.05). 

Psikolojik dayanıklılık düzeyinin belirleyicisi olarak kendini sabotaj düzeyi değişkenleri ile 

ilişkisinin (açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür (R2=0,095). İtfaiye çalışanlarının 

kendini sabotaj düzeyi psikolojik dayanıklılık düzeyini azaltmaktadır (ß=-0,103). 

Sonuç ve Tartışma 

İtfaiye çalışanlarında psikolojik dayanıklılık ve kendini sabotaj düzeylerinin incelenmesine 

yönelik tartışma ve sonuçlar aşağıdaki şekildedir: 

Yurt içinde hiçbir çalışmada, itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin 

incelenmemiş olması sebebiyle araştırmanın amacı doğrultusunda itfaiye çalışanlarında 

psikolojik dayanıklılık ve kendini sabotaj düzeyleri incelemesi değerlendirmeye alınmıştır. 

İtfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılıklarına ait ölçeğin ortalaması ve standart sapma 

değerlerine (Tablo 2) bakıldığında, genel olarak psikolojik dayanıklılık düzeylerinin yüksek 

olduğu görülmektedir.  

İlgili alanyazında, psikolojik dayanıklılık ile stres arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirtilmektedir. Psikolojik dayanıklılık, bireyin herhangi bir stresle karşı karşıya kalmasından 

hemen sonra stresle baş ederek eski haline dönebilme gücü olarak ifade edilmektedir 
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(Garmezy,1993). İtfaiye çalışanlarının birçok stresöre maruz kaldıkları ve itfaiyecilerin birçok 

travmaya tanıklık etmeleri neticesinde TSSB geliştirdikleri yapılan çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Kılıç,2010; Tunalı,1996; Dalkıran,1993). Alan yazında ısı ve stres arasında da 

anlamlı ilişki olduğu dikkate alındığında, itfaiye çalışanlarının yüksek ısıya maruz kalmaları, 

itfaiyecilerin stres düzeyinin yüksek olduğu beklentisini desteklemektedir. 

Bütün bu faktörler itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerin düşük olması, 

beklentisini güçlendirmektedir. Moran ve Britton (1994) yaşanan travmatik olaylarda görev 

alan itfaiye çalışanlarının, bu türden görevde bulunmamış olanlara oranla daha faklı baş etme 

becerilerine sahip olmadıklarını ifade etmiş olması, bu çalışmanın araştırma sonucunu 

desteklememektedir. Fakat sosyal destek ve ıslah çalışmaları gibi psikolojik dayanıklılığın dış 

koruyucu faktörlerinin itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılığını ve psikolojik sağlığını 

olumlu yönde etkilediği ve yaşanan travmalardan daha az etkilendikleri başkaca çalışmalarda 

ifade edilmektedir (Alverez veHunt, 2005). 

Giatras (2000) ise yapmış olduğu araştırmasında mesleki stres düzeyi yüksek olan itfaiye 

çalışanlarının, stresle baş etme becerilerine sahip olduklarını ve psikolojik dayanıklılıklarının 

buna bağlı olarak yeterli düzeyde olduğu sonucuna varmıştır. Bu tespit ise yapılan bu 

çalışmayı destekler niteliktedir. 

Ulusal literatürde hiçbir çalışmada itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeylerinin 

incelenmemiştir. Bu doğrultuda çalışmada kullanılan itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj 

ölçeği ortalaması ve standart sapma değerlerine bakıldığında (Tablo 1) kendini sabotaj 

düzeylerinin düşük olduğu sonucuna varılmıştır. Yine Berglas ve Jones (1978) kendini sabotaj 

ile belirsizlik, performans ve benlik saygısı arasında anlamlı bütünlük olduğunu ifade 

etmişlerdir. Alanyazında ise kendini sabotajı, daha çok başarının belirsiz olduğu durumlarda 

öz-saygısı yüksek olanların kullandıkları ifade edilmektedir (Berglas ve Jones, 1978). Buna 

mukabil başarısızlık durumunda yaşanacak kaygı düzeyinin yüksek olacağından öz-saygısı 

düşük olanların da benlik imajlarını koruma refleksiyle daha çok kullandıkları saptanmıştır 

(Higgins ve Berglas, 1990; Richardson, 2007). Alan yazında ifade edildiği üzere kendini 

sabotajda görevin önemli olması, görev-başarı ilişkisindeki belirsizlik gibi nedenler kendini 

sabotajın izlemsel (stratejik) olarak birey tarafından benlik yapısını muhafaza etmek için 

kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

İtfaiye çalışanlarının görev ve faaliyet alanın çeşitliliği ve gidilen olayın türsel belirsizliği, 

görev-zaman ilişki belirsizliği, başarıya odaklanma, yüksek performans gösterme zorunluluğu 

ve en önemlisi insani yardım faaliyeti gösteren itfaiye çalışanlarında, görevin ehemmiyet 

derecesinin yüksek olması gibi nedenler itfaiyecilerin kendini sabotajı kullanma beklentisini 

düşürmektedir. Nitekim yapılan bu çalışmada itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj 

düzeylerinin düşük olduğu ortaya çıkmıştır. 

İtfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık düzeylerinin; yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

statü, gelir ve meslekte çalışma sürelerine ilişkin, anlamlı farklılıkların olup olmadığı ile ilgili 

tartışma ve sonuçlar şu şekildedir: 

İtfaiye çalışanlarının tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, psikolojik dayanıklılık 

düzeyleri ile yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olmadığı 

görülmüştür (Tablo 11). Sezgin (2012) öğretmenler üzerinde yapmış olduğu araştırmasında 

yaş ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı farklılıkların olmadığı sonucunu ulaşmıştır. Bu 

sonuç araştırmayı desteklemektedir. 

İtfaiye çalışanlarının, psikolojik dayanıklılık düzeyleri ile medeni durum arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan t-testi neticesinde, itfaiye çalışanlarının medeni durum ile psikolojik 

dayanıklılıkları arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (Tablo 12). 

İtfaiye çalışanlarının, eğitim durumu ile psikolojik dayanıklılık düzeyinin belirlenmesi 

amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. İlköğretim mezunu olanların 

ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu olanlara oranla kısmi olarak psikolojik dayanıklılık 
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düzeylerinin düşük olduğu fakat istatistiksel anlamda farklılığa neden olmadığı anlaşılmıştır 

(Tablo 13). 

İtfaiye çalışanlarının, statü değişkeni ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA), neticesinde işçi personelin, 

memur ve sözleşmeli olan personele oranla psikolojik dayanıklılık düzeylerinin düşük olduğu, 

fakat istatistiksel anlamda farklılığa neden olmadığı anlaşılmıştır (Tablo 14). 

İtfaiye çalışanlarının, gelir değişkeni ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

test etmek için yapılan t-testi neticesinde anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür (Tablo 

15). İtfaiye çalışanlarının gelir düzeylerinin birbirine yakın olmasının, anlamlı farklılığın 

ortaya çıkmamasında etkili olduğu söylenebilir. 

İtfaiye çalışanlarının, çalışma süreleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, anlamlı farklılığın 

olmadığı görülmüştür (Tablo 16). 

İtfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeylerinin; yaş, medeni durum, eğitim durumu, statü, 

gelir ve meslekte çalışma sürelerine ilişkin anlamlı farklılıkların olup olmadığı ile ilgili 

tartışma ve sonuçlar ise şu şekildedir: 

İtfaiye çalışanlarının tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, kendini sabotaj 

düzeyleri ile yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıkların olmadığı 

görülmüştür (Tablo 3). Coşar’ın (2012) alışanların tükenmişlik düzeyleriyle kendini 

engelleme düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında benzer sonuç ortaya çıkmıştır 

ve söz konusu bu araştırmayı desteklemektedir. 

İtfaiye çalışanlarının, kendini sabotaj düzeyleri ile medeni durum arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan t-testi neticesinde, itfaiye çalışanlarının medeni durum ile kendini 

sabotaj arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır (Tablo 4). Coşar da (2012) çalışmasında 

aynı sonuca ulaşmıştır. 

İtfaiye çalışanlarının, eğitim durumu ile kendini sabotaj düzeyinin belirlenmesi amacıyla tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analiz sonucunda kendini sabotaj düzeyinin 

en fazla ilköğretim mezunlarında en düşük ise lisans mezunlarında olduğu, fakat istatistiksel 

anlamda farklılığa neden olmadığı anlaşılmıştır (Tablo 5). Coşar’da (2012) çalışmasında 

eğitim durumu arttıkça kendini sabotajda düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Bu anlamda 

yapılan çalışmayı kısmi olarak desteklemektedir. 

İtfaiye çalışanlarının, statü değişkeni kendini sabotaj düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek 

için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA), neticesinde anlamlı farklılıklar 

bulunmamıştır (Tablo 6). 

İtfaiye çalışanlarının, gelir değişkeni ile kendini sabotaj düzeyleri arasındaki ilişkiyi test 

etmek için yapılan t-testi neticesinde anlamlı farklılıkların olmadığı görülmüştür (Tablo 7). 

İtfaiye çalışanlarının gelir düzeylerinin birbirine yakın olmasının, anlamlı farklılığın ortaya 

çıkmamasında etkili olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Coşar (2012) bireyde gelir düzeyi 

arttıkça kendini sabotaj düzeyinde düşüş olduğunu yapmış olduğu araştırmasında ortaya 

koymuştur. Anlı (2011) ise araştırmasında kendini sabotaj ile gelir düzeyi arasında anlamlı 

farklılıkların olmadığı sonucuna ulaşmıştır. Böylece kendini sabotaj ile gelir düzeyi arasında, 

yapılan araştırmalarda farklılıkların olduğu görülmektedir. 

İtfaiye çalışanlarının, çalışma süreleri ile kendini sabotaj düzeyleri arasındaki ilişkiyi 

incelemek için yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonucunda, anlamlı farklılığın 

olmadığı görülmüştür (Tablo 8). 

Psikolojik dayanıklılıkla, kendini sabotaj düzeyleri arasında anlamlı ilişkinin olup olmadığına 

ilişkin tartışma ve sonuçlar aşağıda yer almaktadır: 

Kendini sabotaj ve psikolojik dayanıklılık ilişkisine bakıldığında, kendini sabotaj düzeyi 

arttıkça psikolojik dayanıklılık düzeyinde azalma olduğu, dolayısıyla kendini sabotaj ile 

psikolojik dayanıklılık arasında negatif anlamlı ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Alan yazına bakıldığında kendini sabotajın kullanılmasını gerektiren en önemli gerekçe olarak 

benlik saygısını koruma çabası olduğu görülmektedir. Yine alan yazına bakıldığında 

psikolojik dayanıklılığı yüksek olan bireylerin benlik saygısının yüksek olduğu ifade 

edilmiştir. Bu bağlamda kendini sabotajın, psikolojik dayanıklılık düzeyinde etkide bulunması 

araştırmayı anlamlı kılmıştır. Böylelikle araştırmanın iki ana değişkenin birbirine etkisi ilk 

olarak, yurt içi çalışmada test edilerek bilim literatürüne sunulmuştur. 

İtfaiye çalışanlarının, mesleklerini güç bir meslek olarak algılama düzeyi ve meslekte başarılı 

olma algılarına ilişkin tartışma ve sonuçlar: 

İtfaiye çalışanlarının, mesleği güç bir meslek olarak algılama ve meslekte başarılı olma 

algılarını test etmek için t-testi kullanılmıştır. Psikolojik dayanıklılık ve kendini sabotaj 

düzeyleriyle farklı iki değişken arasında anlamlı farklıkları olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada psikolojik dayanıklılık ölçek ifadelerine yakın bir soru olduğu düşünülen ve 

araştırmacı tarafından eklenen, itfaiyeciliğin güç bir meslek olarak algılama sorusuna 

katılımcıların hemen hemen hepsi mesleğin güç bir meslek olduğu yönünde beyanda 

bulunmuştur (Tablo 17). Genel olarak itfaiye çalışanlarının psikolojik dayanıklılık 

düzeylerinin yüksek çıktığı bulgularla mesleğin güç bir meslek olma algısının yüksek 

çıkması, itfaiyecilerin stresle etkin şekilde mücadele ettiklerini, bunun da itfaiye çalışanlarının 

psikolojik dayanıklılıklarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. 

Yine araştırmada kendini sabotaj ölçek ifadelerine yakın bir soru olduğu düşünülen ve 

araştırmacı tarafından eklenen, itfaiyecilik mesleğinde başarılı olma algısı sorusuna, 

katılımcıların tamamıma yakını meslekte başarılı oldukları yönünde beyanda bulunmuşlardır 

(Tablo 10). Genel olarak itfaiye çalışanlarının kendini sabotaj düzeylerinin düşük çıktığı 

bulgularla meslekte başarılı olma algısının yüksek çıkması, itfaiyecilerin çalışmalarında 

gerekli performansı gösterdikleri ve bunun neticesinde kendini sabotajı kullanma düzeylerinin 

düşük olması bununla açıklanabilir. 

Bütün bu genel değerlendirmelere bakıldığında itfaiye çalışanlarının psikolojik 

dayanıklılıklarının yeterli düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle itfaiye mesleğinin stresli 

ve en riskli meslekler grubunda yer aldığı, fiziksel efor gerektiren en tehlikeli sivil meslek 

olduğu yapılan çalışmalarda ve alan yazında ifade edilmiştir. Yine kendini sabotaj bağlamında 

değerlendirmeye alınan itfaiye çalışanlarında mesleklerinde yeteri kadar performans 

gösterdikleri ortaya çıkmıştır. 

Fiziksel aktivitenin yoğun olarak kullanıldığı itfaiye mesleğinde, fizyolojik stresin etkisi göz 

önünde bulundurulduğunda ve alan yazında da ifade edildiği üzere fiziksel stresin, psikolojik 

stresi arttırdığı bilinmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen itfaiye çalışanlarının 

psikolojik dayanıklılık ve kendine sabotaj düzeylerinin yeterli düzeyde olması, İstanbul 

itfaiyesi çalışanlarının mesleklerinde profesyonel tutum geliştirdiklerini gösterir niteliktedir. 
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ABSTRACT 

This paper will critically expose Socrates' understanding of philosophos in Plato's Apologia. 

Firstly, Socrates' understanding of philosophos, vis-à-vis sophistes and sophos will be 

discussed. Then, how Socrates treats philosophy as a way of life in Apologia will be 

established. In other words, his understanding of “a life worth living,” and his attitude 

towards life and “the most important things” will be discussed. Then, “the why” of 

philosophy for Socrates will be examined. In light of this, the question “can sophistry and 

philosophy be distinguished clearly?” will be attempted to answer. Lastly, with inspirations 

from some contemporary quotations, Socratic understanding will be attempted to be adapted 

to today, and a Socratic account of what it is to be a philosopher today will be given.  

Keywords: Socrates, Apologia, philosopher, sophistry, demarcation.   

 

1. Introduction  

The name of Socrates represents a set of values for each philosopher and each student of 

philosophy, although the “what” of these values change from age to age, from society to 

society, and even from person to person. This is firstly because of the fact that the 

interpretations of texts are relative to the readers' intents and assumptions hidden or bare. 

Even the writers of our age can be interpreted in various ways. When it comes to Socrates, 

given the fact that he wrote nothing, and his enormous effects on his contemporaries and 

future readers, the case is more and more complicated. Naturally enough, there is hardly an 

agreement on the issue of Socrates' reception. While some adore “a Socrates of their own”, 

others disgrace him with the pieces of evidence they have and interpret. I think in parallel to 

many scholars claiming that it is impossible to claim the knowledge of “historical Socrates” 

hundred percent correct. However, since we can see his immense effect on the value systems 

of societies in history and even of today's society, he is more than worthy to study, especially 

if one would like to have an insight into the issue of “what it is to be a philosopher”. His 

demeanor, at least according to the testimony of Plato, may even be counted as the 

philosophical demeanor. Indeed, it had been read so from many ages and is still read such by 

many, and he is considered by many to be not only the founder of philosophy but the 

philosophical father of today's western civilization.  

In this paper, I will try to expose and comment on Socrates' understanding of philosophos in 

Plato's Apologia. Doing this, I will first discuss Socrates' understanding of philosophos, vis-à-

vis sophistes and sophos. Then I will state that Socrates sees philosophy as a way of life, and 

will try to catch his understanding of “a life worth living” and his attitude towards life and 

“the most important things”. Then, I will try briefly to expose “the why” of philosophy for 

Socrates. Finally, I will ask a question: “can sophistry and philosophy be distinguished 

clearly?”, and will attempt to answer it briefly. Lastly, with inspirations from some 

contemporary quotations, I will try to adapt Socratic understanding to today and will give a 

Socratic account of “what it is to be a philosopher” today.  

2. The “What”: Philosophos vis-à-vis Sophistes and Sophos  
I believe that truthfulness and honesty constitute the essence of philosophy, to investigate and 

express thoughts in a way not to cheat anyone for power, money, or any kind of personal 
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benefit. One must say what their thoughts really are, and in a way that is understandable for 

the ones they communicate. And when reading texts or listening to speeches, one must 

evaluate what is told in terms of the “justness” of the material, not its charm. Beautiful 

sentences taste good, however, it is the major aim of poetry, rather than philosophy. 

Philosophy is, in its essence, like her daughter “science”, neutral to the beauty of the words, 

and its major concern is the soundness of the content. In many schools, this is what firstly 

taught is to philosophy students when they begin to their education.  

In my view, Socrates' demeanor in the initial sentences of Apologia poses an epitome for the 

essence of philosophy as just described. Socrates rejects that he is an orator using embellished 

words to influence people (17a4-b5). Thus, while defending himself from the “first 

accusations”, or the prejudices of the jurors who believe in his accusers, he distinguishes 

himself from sophistes and declares that he will use his daily language, i.e., the language he 

uses in the marketplace and other places (17c7-10). And he requests the jurors to evaluate 

what they say according to their justness, explaining that that was the first time he appears in 

a law court and foreign to the language of forensic oratory (18a1-4), just in the way 

philosophy requires. In other words, Socrates declares that his defense will be philosophical, 

and invites the jurors to get involved in philosophy, requesting them to be just.  

Socrates distinguishes himself not only from sophistes, but also from sophos. While 

defending himself against the rumor that he gets paid like sophists, he claims to have human 

wisdom, in opposition to super-human wisdom (20d7-e3). In my opinion, when Socrates' 

general attitude in Apologia is read, the super-human wisdom he talks about is comparable to 

sophos, self-explanatory expertise in various kinds of knowledge. Instead of claiming 

expertise on issues, Socrates holds that human wisdom (sophia) is “the knowledge of one's 

ignorance”, and he claims to have it. Indeed, this is the first step of the philosophical inquiry, 

since one thinks that he or she knows, there is no need for an inquiry, and one of the reasons 

why he is seen as the founder of the academic discipline of philosophy is his declaration of 

ignorance. Socrates loves sophia, and goes for it since he doesn't have it. Whomever he 

questioned turned out not to be wise. But Socrates thought that he had a kind of wisdom 

peculiar to humans, and it is of little or no importance compared to the wisdom of the god -the 

god at Delphi, or Apollo (23a4-6), which is, as stated, the knowledge of his ignorance, and 

that makes him the wisest of all. Although Socrates doesn't deny the possibility of supra-

human wisdom, thus the existence of sophos at least for the god at Delphi, as a philosophos, 

he rejects to have it (Brickhouse & Smith, 98). 

Thus, the “what” of philosophos for Socrates can be formulated roughly as follows: one who 

knows her/his ignorance in advance and inquires in a truthful and honest way to find what the 

true and the just is. 

3. The “How”: Philosophy as a Way of Life, or, as Apprenticeship in the Craft of Life 
For Socrates, the “unexamined life isn't worth living for a human being” (38a5). And “[t]he 

greatest good for a human” is “to discuss virtue every day” (38a1). Thus, philosophy is an 

activity that makes life worth living for a human being, or, it is what makes a human being a 

human being. So, what is the “how” of philosophos? How can one be a philosopher?  

The answer may be given as mirroring one's investigations in one's life and thus trying to be 

“as good as possible” (29e1f). Since human wisdom is not the “real” wisdom, that “the god at 

Delphi” has, the only thing human beings can do for wisdom is to question what virtues are, 

and live their life based on their inquiries. One is philosophos inasmuch as he or she lives in a 

way inquiring how he or she ought to live. The god at Delphi is perfect, but human beings can 

have their way to perfection -without the possibility of reaching it- only with philosophy, 

examining what the good is, and applying the outcomes in life. 

So, how ought one live? For living good, or just, one must concern with justice, and justice 

demands that one must concern with “the most important things”. And for Socrates, the most 
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important things are virtues (Brickhouse & Smith, 125), since all the “good things” come 

from virtue (30a7-b4). In other words, knowing is crucially important not as such, but 

inasmuch as it creates virtue since virtue is the most important thing.  

Here, Socrates' practice in Apologia may put light upon the issue at stake. In my opinion, he 

shares four Ancient Greek virtues, i.e., of courage, prudence, justice, and restraint, and since 

his philosophical attitude is to “question” what values really mean. How he investigates and 

practices these virtues would be a vivid example of the how of the philosophos. For example, 

when Socrates defends himself from the “old prejudices”, he states that the “risk of living or 

dying” is of no opposite weighted thing to acting just or unjust (27b5-28c). Since virtue is the 

most important thing, and justice is among them, it requires courage to a degree that even 

risks one's life when virtue is at stake. Socrates' justice also includes prudence and restraint, 

since it requires human wisdom, which is humility, or the knowledge of one's ignorance: the 

prudence gained with philosophical inquiries. And he claims to have a daimonion who tells 

what is right or wrong, makes him a performer of self-mastery, and thus gives him restraint 

while he is to act unjustly and thus against virtue. In other words, in each decision of conduct, 

Socrates tells us to question our actions according to these four virtues that complement each 

other as the united body of virtue and act accordingly. For him, all the good things in life 

come from virtue, and philosophy is the way to the good. 

At this point, Brickhouse and Smith's argument would be useful. They start their argument by 

mentioning Socrates' words for the wisdom peculiar to craftsmen (126, c.f. Apology, 22d2-4), 

which is not the wisdom of the most important things. And for Socrates, “to qualify as a 

genuine practitioner of craft”, one must be able to: “ [...] (a) produce the examples of the full 

range of things one has knowledge of, (b) [...] be a competent judge of whether something is a 

good example of what it is one knows, and (c) [...] give an adequate explanation both of how 

to produce examples of one's craft and of the judgments one makes about examples that one's 

craft produces (Brickhouse & Smith, 126). Socrates thinks that wisdom brings the perfection 

of the soul; however, he admits that he lacks perfection, and as a philosopher considering 

virtue, he declares himself as one who “pursue” these abilities. In other words, “Socrates 

identifies wisdom with the perfection of the soul as a kind of craft knowledge” (ibid, 133), 

and claiming that virtues are the most important things and all the good things in life come 

from virtue, possessing this craft has a “supreme value”, “Socrates understands the crucial 

importance of pursuing virtue in the only way it can be pursued, though [sic] philosophy” 

(ibid, 134).
*
 Precisely, following Brickhouse and Smith, it can be said that philosophy is the 

lifelong apprenticeship in the craft of life. And philosophos, by questioning what virtues 

really mean, is the one who practices this apprenticeship. A better apprentice produces more 

virtue, judges it better, and can explain how to produce virtue and how to make a judgment on 

virtue, and has the possibility to be regarded as an artisan after his/her death.  

Now I may formulate the “how” of Socrates' philosophos roughly as follows: one may be 

called philosophos by pursuing virtue and pursue to act accordingly, practicing the voluntary 

apprenticeship of the craft of life, and by improving his or her soul on producing, judging and 

explaining virtue better.  

4. The “Why”: Philosophos as “God's Gift”: The Need for a “Gadfly” 

For me, the “why” of the philosophos is a two-sided question. Its sides are 1)“why is it 

valuable for one to be a philosophos?”, and 2)”why is philosophos valuable for society?”. The 

answer Socrates would give to the first side of the question showed itself above, in the what 

and how of the philosophos: philosophy deals with “the most important thing(s)”, i.e., virtue, 

and thus, for Socrates, any field of knowledge would be categorically less important than 

philosophy. Because the first side is already answered, in this section, I will attempt to portray 

                                                 
* In the source, it is clear from the flow of the sentence that the word “through” is misspelled as “though”. 
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Socrates' approach to the second side of the question briefly.     

While warning the jurors that they would do harm to themselves, not to him, Socrates 

compares himself to a “gadfly” (30e5). He says that he is like a gadfly attached to the city of 

Athens, since as a philosopher, “he awakens, persuades, and reproaches each and every one 

of” the citizens of Athens (30e5-31a). In this way, he is “god's gift”, since without gadfly 

horses, without philosophos, society gets “asleep”. Socrates warns that by putting himself to 

death, jurors might be wrong since they won't find easily someone like himself (31a). Besides, 

he says that his occupation, i.e., philosophy, is hard work, making him ignore his mundane 

affairs such as domestic life, and leading him to poverty (31b-31c2).    

Thus, the “why” of philosophos in the second sense as Socrates puts seems to be clear: 

philosophos is the rarely-found hard worker of the jolting of society in terms of virtues, and 

without such people, societies find themselves asleep and in danger of non-productivity and 

decadence, since everything good comes from virtue and the pursuit of virtue may only be 

performed through philosophy.        

5. A Question: The Problem of Demarcation 

In the history of philosophy, the Socratic approach to philosophos is practiced, questioned, 

evolved, embraced, and criticized. Philosophy had been divided into branches, and it also 

gave birth to sciences and changed the world tremendously in one way or another. Today, in 

what ways can we embrace, or criticize, and/or revise the Socratic understanding of the 

philosopher and philosophy? In my opinion, this is a huge question, however, I would like to 

ask a basic question on the issue here. The question indicates the problem of demarcation and 

can be formulated as follows. “Can sophistes and philosophos be distinguished clearly?”. The 

usual answer may be the embracing of Socrates' understanding of philosophos in the history 

of philosophy. However, some thinkers, e.g. Jacques Derrida, think otherwise. For Derrida, 

“any clear demarcating line between philosophy on the one hand, and sophistry on the other, 

is an impossibility” (Irwin, 65, c.f. Derrida, 110). This question makes me remember two 

problems: the problem of truth and the impossibility of measuring one's honesty.         

As it is known, the problem of truth is one of the eternal problems of philosophy. Putting it in 

one sentence, it is the question of “is there only one truth, and do human beings have the 

capability to reach it?”. It is relevant to the issue of demarcation since if there is one, or 

absolute, truth, and human beings have the capability to reach it, demarcation is perfectly 

possible. At our age, almost all philosophers from both analytic and continental traditions 

agree to reject at least the human capability of reaching “absolute truth”. In fact, Socrates 

himself already rejected this, and as discussed above, declared the wisdom peculiar to him as 

“human virtue”, which is “the knowledge of one's ignorance”, in an indirect way also 

rejecting the possibility of human sophos. 

What if the “God's eye” point of view also doesn't exist, or in Nietzsche's words, there is no 

fact, only interpretations (The Will to Power, §481. [1883-1888])? At this point, Nietzsche's 

perspectivism would give an insight to the problem of demarcation. For Nietzsche, “[i]n so far 

as the word “knowledge” has any meaning, the world is knowable; but it is interpretable 

otherwise, it has no meaning behind it, but countless meanings” (ibid.). Thus, knowledge 

depends on perspectives (ibid.). In other words, from one perspective, a proposition may be 

knowledge, or true, while from another, it may be an irrelevant or false proposition, but 

perspectives are not matters of knowledge. And perspectives are our drives, which are various 

“desires to rule”, and there are “pros and cons” to these drives (ibid.). 

In my opinion, the philosopher and the sophist may be demarcated as two different types, but 

only in theoretical terms. That is to say, if one honestly and truthfully expresses one's 

perspective, e.g., life, common good, humanism, women’s rights, socialism, free-market 

economy, etc., and gets involved in the pursuit of finding what is good or bad for his or her 

perspective, he or she may be called as a philosopher. Just as Socrates implies, and is widely 
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shared among almost everyone in philosophy, the pursuit of philosophy must be done for 

knowledge's sake, not some worldly personal benefits, and must be truthfully performed in 

order for the possession of the name philosopher. However, this is only a theoretical 

demarcation; since it is impossible to measure one’s truthfulness and honesty in full certainty.  
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ABSTRACT 

Theater "Konnik" is a Bulgarian amateur theater troupe - part of the Sofia community center 

"Dobri Chintulov-1935". The study covers a 10-year period (from 2013 to 2022) of the 

activity of the “Konnik” during which 12 performances for kids were presented. The 

publication contains examples of interactive techniques for increasing attention and 

improving the perception of theatrical performances by children of preschool and primary 

school age. These techniques can be divided into the following groups: 1. Children from the 

audience verbally help the characters in the plays in solving riddles, guiding them in the right 

direction, warning of impending dangers, etc. 2. Children from the audience share the journey 

of the actors on stage - they overcome physical obstacles together with them. 3. Children from 

the audience dance and sing along with the actors in intermedial scenes. 4. Children from the 

audience prepare various products together with the actors as part of the play - culinary 

dishes, toys, decorative elements etc. 5. Children from the audience save the protagonist in the 

play by driving away the negative characters (giants and dragons) with the help of paper 

rockets, spells-songs, lights, etc. This work is financed by the National Culture Fund of 

Bulgaria under the program "Creative scholarships to support young and outstanding artists 

and other young professionals in the field of culture".  

Key words: amateur theatre, kids, community center, interaction, perception 

 

Introduction 

“Interactive”, or “participatory”, theatre involves audiences as co-creators of the work 

(Andersen, 2015). Interactive theatre is a dynamic way to bring young people together to 

explore important issues and identify constructive ways of dealing with them (Cheng, McKee, 

2010). This innovative form of stage art, which has not only a highly rational but also an 

emotional effect on the viewers-participants, is well known and widely used among amateur 

and professional theater and animation troupes in Bulgaria. A vivid example of using the 

interactive approaches of the so-called "Theatre of the Oppressed" by Brazilian theatre 

practitioner Augusto Boal (1993) is the puppet drama performance for education of 

nonviolence and tolerance "The Flying Knight" of the Sofia theater «Tzvete» (2022).  

Another example is the performance "Journey to Everythinguniverse" by "Sensory Theatre 

Sofia", which, in the words of its director, "creates peculiar extensions of reality". According 

to him, interactive theater is the art of the future because it creates conditions for mixing life 

with art in a way that they can no longer be separated. (Bulgaria On Air, 2020).   Interactive 

performances allow children to get acquainted in an unusual and exciting way with the 

problems of modern society including environmental ones, as the performance "We, the 

Children" of the Interactive Theater "Earth is for Children" meets, in which the main 

characters are the children from the audience and their enemy is the King of Plastic (Bilet BG, 

2019). This and a number of other examples show the variety of important topics for our 

society and the opportunities to introduce children to them through the experience called 

interactive theater. 
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The purpose of this publication is to summarize some of the most used stage interactive 

approaches and techniques for children from the practice of the Bulgarian amateur theater 

"Konnik" and the related immediate goals aimed at increasing the emotional, social and in 

particular theatrical culture of young viewers. 

Materials and methods 

The study focuses on performances for children and covers a 10-year period (from 2013 to 

2022) of the activity of the "Konnik" and their screenwriters and directors are the authors of 

this publication.  The performances are presented mainly in kindergartens and primary 

schools to children aged between 3 and 10 years. The study presents the interactive 

approaches used in each of the performances with specific examples of their implementation 

and related goals in terms of children's viewership. 

Results and discussion 

For the study period, 12 performances for kids are presented whose approaches, techniques 

and objectives are outlined in Table 1. 

 

Table 1. List of interactive performances for children of Konnik Theatre in the period 2013-

2022. 

 

Title of the play 

and the year of 

presentation 

Interactive method Example Goal 

“The tail of Santa 

Claus and the 

naughty boy” (2016 

г.) 

Group participation of 

the viewers by verbal 

communication with 

the actors with the 

children in the 

audience  

The actors communicate 

with the children/the 

audience throughout the 

play. They ask questions 

about the character – 

whether he has passed 

through there recently, how 

does he look like, is he 

strange, has he done good 

or bad, etc. 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; 

Stimulating children's sense of humor. 

Developing a sense and understanding 

of the actions of the characters, their 

motivation and moral weight; 

Encouraging children to express their 

own position in front of others; 

Group participation of 

the audience by taking 

action.   

One of the characters is a 

tiger that lets the children 

pet him and dance with 

him on stage. 

Development of children's empathy, 

love for animals, tolerance for the 

unconventional; 

At the end of the play Santa 

gives a special gift to each 

child – handmade paper toys. 

He calls them up on stage and 

asks each one of them what 

did they understand from the 

play, what did they like and 

what they didn’t, what 

movies, plays or books do 

they like, do they have pets, 

what games do they like to 

play with their friends, etc. 

Building trust, communication skills, 

rewarding the child's effort to show the 

culture of a spectator, to be empathetic and 

active during the performance 

„The Tale of Sir Robin 

the Easter Knight 

(2017) 

Group audience 

participation through 

action 

Children in the audience sing 

a magical song to help Sir 

Robin the Knight defeat the 

dragon 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 
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Children in the audience 

decorate and paint the 

princess's cloak to help her 

prepare for her wedding with 

Sir Robin 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 

„The Letter-Eater“ 

(2017) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

The characters look for 

missing ("Eaten by the Letter 

Eater") letters in various 

words and the children in the 

audience help them find them 

Stimulating children's language skills 

"Boy and the Wind" 

(2017) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children guide and advise the 

protagonist 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Individual participation 

of children from the 

audience in 

improvisational episodes 

of the performance 

Children's participation as 

assistants in making tricks by 

the characters (magicians) of 

the play, provoking children's 

attention and imagination. 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 

„A Tale of the Easter 

Bunny“ (2018) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children guide and advise the 

protagonist 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Individual participation 

of children from the 

audience in 

improvisational episodes 

of the performance 

Cooking meals together with 

the characters from the show; 

Painting Easter eggs together 

with the characters from the 

show 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 

„Visiting Baba Marta“ 

(2018) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children guide and advise the 

protagonist 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Individual participation 

of children from the 

audience in 

improvisational episodes 

of the performance 

Making „martenitsi”  

(а traditional bulgarian 

bracelet made by a white and 

a red string both made out of 

yarn) together with the 

characters from the play 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 
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Individual participation 

of children from the 

audience in pre-prepared 

episodes of the show 

The children recite 

congratulatory poems to Baba 

Marta. (Children prepare their 

participation independently) 

Stimulation of pro-active activity in children 

related to the presentation of artistic works 

to an audience. Overcoming children's 

public speaking anxiety. 

"Right and wrong" 

(2020) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children in the audience 

answer questions about the 

characters in the play. The 

children guide and advise the 

protagonist 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

 „The man who 

wanted to Catch the 

King by the Nose” 

(2021) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children from the audience 

answer questions to the 

characters in the play (in this 

particular case they play 

riddles with two of the 

characters). The children 

guide and advise the 

protagonist. 

Enrichment of the general knowledge and 

development of the logical thinking in 

children. Developing a sense of empathy for 

the action and fate of the characters; 

Developing a sense and understanding of the 

actions of the characters, their motivation 

and moral weight; Encouraging children to 

express their own position in front of others; 

"Gurgalcho" (2021) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children in the audience 

answer questions about the 

characters in the play. The 

children guide and advise the 

protagonist. 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Group audience 

participation through 

action. 

Children from the audience 

dance a traditional Bulgarian 

dance with the characters 

from the show 

Stimulating the development of children's 

skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 

“Puss in boots” 

(2019г.) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children in the audience 

answer questions about the 

characters in the play. (The 

episode in which the children 

have to say to whom the 

fields and forests belong - to 

the imaginary but good count 

or to the cruel Giant). The 

children guide and advise the 

protagonist. 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 
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„The tale of the 

dragons and the three 

forest manikins” 

(2022) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children in the audience 

answer questions about the 

characters in the play. The 

children guide and advise the 

protagonists. 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Group audience 

participation through 

action. 

Children in the audience help 

the forest manikins defeat the 

bad llamas by shooting paper 

airplanes at them 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Provoke children to support the characters 

through action 

“The Wheat Loafy” 

(2023) 

Group audience 

participation through 

verbal communication 

Children in the audience 

answer questions about the 

characters in the play. The 

children guide and advise the 

protagonist. 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Encouraging children to express 

their own position in front of others; 

Individual participation 

of children from the 

audience in 

improvisational episodes 

of the show. The 

episodes have a 

competitive element. 

The children in the audience, 

together with the protagonist 

of the play (the Rye Loaf), 

must escape from the clutches 

of the negative characters in 

the play - The Wolf and the 

Bear 

Developing a sense of empathy for the 

action and fate of the characters; Developing 

a sense and understanding of the actions of 

the characters, their motivation and moral 

weight; Developing a positive attitude 

towards physical activity in children. 

 

Discussion 

The application of interactive approaches during the performances is in line with the notion of 

Andersen (2015) that we should be wary of assuming that the best way for children to 

experience theatre is always through overt physical or verbal interaction and not every child 

enjoys direct participation and they should always be given a choice to be involved in this 

way or not.  The overall impression of the experience with the performances listed above is 

the positive reaction of the children to them - without loss of attention, desire to communicate 

and play on stage together with the actors. 

The study highlights three interactive approaches:  

1. Group participation of the audience through verbal communication of the actors 

with the children in the audience. This approach involves group or individual 

participation of spectators from the venue. This is the most widely advocated 

interactive approach used in each of the plays, which creates the greatest comfort in 

the children of the audience and at the same time provokes their empathy. Examples of 
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the application of this approach are based on various forms of dialogue between the 

actors and the audience, including asking for advice, solving riddles, etc. (Fig. 1) 

 

   
Figure.1. A segment of the play „The tale of the dragons and the three forest 

manikins” 

 

2. Group audience participation through action. The approach involves provoking 

gestures of empathy from the young audience towards the action and characters of the 

play. That is, with this approach, the children from the audience are not directly 

involved as individual characters in the play, but participate in the action from their 

place and on behalf of the audience. This interactive approach carries the highest 

emotional charge in children, and often after its implementation, some time is needed 

for them to calm down after their group intervention in the action. (Fig. 2)  
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Figure.2. A segment of the play “The person who wanted to catch the king by the 

nose” 

 

3. Individual participation of children from the audience. This approach involves the 

participation of individual children from the audience on stage with the actors in pre-

prepared or improvisational episodes of the performance. Its use must be very precise 

so as not to arouse jealousy and disappointment in the children of the audience with 

the choice of their peers. In this case, the script and direction of the performance must 

necessarily allow a large part of the children to perform if they wish (for example, to 

repeat overcoming an obstacle or get involved in making a magic trick, etc.) (Fig. 3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure.3. A Segment of the play „The Wheat Loafy ” 

 

The examples of interactive techniques for increasing attention and improving the 

perception of theatrical performances by children of preschool and primary school age. can be 

divided into the following groups:  

1. Children from the audience verbally help the characters in the plays in solving riddles, 

guiding them in the right direction, warning of impending dangers, etc.  

2. Children from the audience share the journey of the actors on stage - they overcome 

physical obstacles together with them.  

3. Children from the audience dance and sing along with the actors in intermedial scenes. 

 4. Children from the audience prepare various products together with the actors as part of 

the play - culinary dishes, toys, decorative elements etc.  

5. Children from the audience save the protagonist in the play by driving away the 

negative characters (giants and dragons) with the help of paper rockets, spells-songs, lights, 

etc. 
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The interactive approaches used in the specific performances correspond to the following 

applied objectives:  

1. Understanding the action line and fate of the characters;  

2. Developing a sense and understanding of the actions of the characters, their motivation 

and moral weight;  

3. Stimulation of pro-activity in children related to the presentation of artistic works to the 

public.   

4. Overcoming children's anxiety to speak and act in public. 

5. Stimulating the sense of humor of children, but not for the purpose of ridicule, but for 

sympathy provoked by the strangeness of the characters. 

6. Incentive for children to express their own position in front of others. 

7. Developing empathy, love for animals, tolerance for the different. 

8. Building trust, communication skills, rewarding the child's effort to show the culture of 

a spectator, to be empathetic and active during the performance 

9. Provoking children to support others through action. 

10. Enrichment of the general culture and development of logical thinking in children. 

11. Stimulating the development of talents and skills - singing, dancing, drawing, applied 

crafts, cooking, etc. 

12. Stimulating children's knowledge of language culture and spelling. 

13. Developing a positive attitude towards physical activity in children. 

The presented relationship between the specific interactive approaches, techniques and 

goals is proven by the reaction of the audience and the positive feedback from parents and 

teachers of the children after multiple presentations of the performances. The highest activity 

and attention were recorded among children of all ages in the interactive approach of group 

participation of viewers through action. Individual participations among children are 

perceived more widely in cases where it is a question not of verbal, but of physical action and 

imitation of the actor on stage. What is specific in the style of the „Konnik” Theatre is the 

combination of the concept of catharsis purifying the audience by fear and compassion 

according to Aristoteles and the Philosophy of Self-Overcoming, according to which catharsis 

occurs when the character in play overcomes his ego (Glogov et al. 2019). In this way, the 

interest and impact of the performances in both children and their adult companions increases. 

Priority for the actors and the most important for young viewers remains the funny and 

cheerful way of presenting the story and involving the viewers in it. 

Acknowledgments: This work is financed by the National Culture Fund of Bulgaria under 

the program "Creative scholarships to support young and outstanding artists and other young 

professionals in the field of culture".  

 

References 

 

Andersen, J. 2015. Interactive theatre for children. Flibbertigibbeth. 

https://www.flibbertigibbettheatre.co.uk/interactive-theatre-children-2/ 

 

BILET BG 2019. Interactive theater "Earth is for children" 

https://bilet.bg/bg/events/interaktiven-teatar-zemiata-e-za-decata/1845 

 

Boal , A. 1993. Theater of the Oppressed p. 132-133. New York: Theatre Communications 

Group. ISBN 0-930452-49-6, 208p. 

 

Bulgaria On Air. 2020. Interactive theater promises experiences for all the senses. 

98

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye

https://www.flibbertigibbettheatre.co.uk/interactive-theatre-children-2/
https://bilet.bg/bg/events/interaktiven-teatar-zemiata-e-za-decata/1845
https://en.wikipedia.org/wiki/ISBN_(identifier)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-930452-49-6


https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/188293-interaktiven-teatar-obeshtava-

prezhivyavaniya-za-vsichki-setiva. 

Cheng, B., R. McKee (eds.) 2010. Youth Take the Stage: An Introduction to Interactive 

Theater. Michigan State University Board of Trustees. 

Glogov, P., Koichev, B., Poupaki, D., Georgieva, M., Zaemdzikova, G., Panorov, R., 

Glogova, V. 2019. Getting familiar with and conserving the nocturnal birds of prey in 

Bulgaria - education through theater. 28 th International conference for students and young 

scientists 10 ÷ 11 May 2019, Trakia University - Stara Zagora, FTТ - Yambol, Avangard 

Prima 2019, ISSN:ISSN 2603-4395, 108-113. 

Theatre Tzvete. 2022. The Flying Knight. https://theatretsvete.eu/letyashtiat-ritsar-49ou/ 

 

 

 

99

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye

https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/188293-interaktiven-teatar-obeshtava-prezhivyavaniya-za-vsichki-setiva
https://www.bgonair.bg/a/36-sutreshen-blok/188293-interaktiven-teatar-obeshtava-prezhivyavaniya-za-vsichki-setiva


Can Tho University, School of Economics, Can Tho City, Vietnam 

 

 

ABSTRACT 

The vast majority of customers prioritize buying necessities, especially food, in order to 

maintain a healthy lifestyle (Roman et al., 2017). But in the complex COVID-19 setting, 

consumer behavior has also evolved (Kim et al., 2022). Internet food purchases have 

significantly increased and are now the post-COVID-19 market category with the quickest 

growth rate. This study aims to investigate impacts of several determinants on intention to 

purchase food online of customers in Can Tho City, Vietnam. After reviewing a number of 

documents on online food buying behavior, factors such as helpfulness factor, social 

influence, risk factor, price factor, reliability factor are considered as the determinants studied 

in this research. This study was carried out using an online survey with a structure 

questionnaire. The sample size is 200. Regression and descriptive statistics were also used in 

this study to analyze data. The results show that all selected determinants have significant 

impacts of intention to continue purchase food online, among them, risk factors has the 

strongest effect. Some recommendations have been made to help food enterprises to manage 

this factor. Recommendations include focusing on food quality, protecting customer 

information, and mordenizing payment system.  

Keywords: Online Purchase, Food Consumption, Online Food Purchase, Online Food 

Purchase Behavior, Online Food Purchase Intention.  

 

I. INTRODUCTION 

Consumer demands and behavior have drastically changed since the COVID-19 outbreak 

started. The vast majority of customers prioritize buying necessities, especially food, in order 

to maintain a healthy lifestyle (Roman et al., 2017). But in the complex COVID-19 setting, 

consumer behavior has also evolved (Kim et al., 2022). Instead of expanding and focusing 

more on spending that can be done at home, consumers are decreasing their use of outside 

purchasing activities such as supermarkets, stores, or traditional marketplaces. Early on in the 

COVID-19 outbreak, authorities in many places implemented social segregation in 

accordance with government directions, continually urging people and companies to purchase 

items online to reduce the risk of financial loss from direct contact and pointless crowding of 

people (Dzisi. and Dei, 2020). As a result, internet food purchases have significantly 

increased and are now the post-COVID-19 market category with the quickest growth rate. 

This study aims to investigate impacts of several determinants on intention to purchase food 

online of customers in Can Tho City, Vietnam. 

II. LITERATURE REVIEW 

Online buying is regarded by consumers as a fashionable and practical trend in retail. Online 

buying is the process of customers transacting for goods or services online with merchants 

without the use of a middleman (Cho et al). In particular, on e-commerce sites, numerous 

goods and services from retailers, along with related photos, are remotely shown by electronic 

means. When a good or service is selected, the payment, whether made online or in person, is 

made automatically. 
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Consumers' actions that are directly related to how they assess, choose, and use products are 

known as their buying behavior (Otnes and McGrath, 2001). Alternatively said, buying 

behavior refers to the decision-making and conduct of individuals who are involved in the 

purchase and use of a product. It also refers to the entire process by which consumers 

exchange things to meet their own requirements. 

In conclusion, online buying behavior is the customer's shopping process through e-

commerce sites to ensure convenience and usefulness 

Helpfulness factor 

Helpfulness that buying food online has an impact on customer buying behavior. Specifically, 

perceived helpfulness is simply understood as the degree to which customers trust when using 

a particular system or tool to improve their performance and effectiveness (Davis, 1985). The 

perception of the helpfulness that buying food online brings has also been studied by many 

researchers, and one of the case studies on this issue is the study by Yue et al., 2017. 

Accordingly, The perception of usefulness is considered as one of the main factors 

influencing the online food purchase behavior of customers through the use of food delivery 

applications in Thailand. The general psychology of consumers is that they will feel excited 

when a tool helps to optimize time and create convenience when buying. Therefore, it will 

form the intention to use the form of buying food online for customers. The perception of the 

helpfulness of buying food online has an influence on the online shopping behavior of 

customers, and this is also the main reason for hypothesis H1. 

 

 
 

Social influence 

Social influence has an impact on customers' online food buying behavior. In particular, 

social influence, known more commonly as a subjective norm, is considered to have an 

impact on people's behavioral tendencies (Ajzen, 1991). This is simply understood that 

people's perceptions will be under pressure from society to show or not show personal 

behaviors, these pressures and influences from society can come from those around them 

(Ajzen and Fishbein, 1975). Social pressures can provide advice on whether to use online 

grocery shopping, and this has the effect of reducing or promoting customers' intention to buy 

food online. Also in the study by Amornkitvikai et al., (2022), the research results show that 

customers in Bangkok, Thailand are significantly affected by social pressures in making 

decisions to buy food online. Therefore, the hypothesis H2 is put forward as follows 

 

 
 

Risk factor 

Risk when buying food online has an impact on the buying behavior of customers. 

Specifically, customers tend to identify and evaluate foods sold online that do not contain 

many high risks. This is simply explained by the fact that consumers are not able to know 

what the actual product they are buying is like. The risks of poor quality delivery, slow 

delivery, and finance have a negative impact on customers' online buying attitudes and 

negatively affect online food buying behavior (Javadi, 2012). Moreover, the more risky online 

food purchases are, the more negative customers will have towards this form of buying. It can 

cause customers to reduce the frequency of buying food online due to negative impacts on the 

purchasing decision process. According to a study by Nguyen et al., (2020) and 

Rahmaningtyas et al., (2017), the results also indicate that residual risks in the online grocery 
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buying process can negatively affect buying behavior of customers. Therefore, hypothesis H3 

is put forward as follows 

 

 
 

Price factor 

Price is considered as one of the important factors that affect the online buying behavior of 

customers. Specifically, with the rapid and outstanding development of the internet and 

technology, it creates favorable conditions for customers to easily access and grasp 

information related to the prices of the products they intend to buy. Especially when buying 

food online, consumers can evaluate the price of the product, the shipping price between 

brands and stores to be able to make a reasonable choice for themselves, which helps them 

feel better and find cheaper with good quality. This has also been demonstrated specifically in 

the study of Rahmaningtyas et al., (2017). Therefore, hypothesis H4 is put forward as follows. 

 

 
 

Reliability factor 

Reliability is considered as the next important factor contributing to the online shopping 

behavior of customers. According to research by Nguyen et al., (2020), through the internet, 

research results have demonstrated the influence of trust on consumers' intention to buy food 

online. The information presented in detail and specifically related to product prices and 

delivery fees is considered one of the factors that help customers have more confidence and 

peace of mind when making transactions in the online form. This also helps customers feel 

trustworthy when buying food online and the H5 hypothesis is given as follows. 

 

 
 

III. RESEARCH METHODS 

Regarding data collection tools, the research uses online questionnaires and surveys to collect 

data. The questionnaire will be presented and designed on 365 Office to send to the 

respondents. The reason is that 365 Office is secure and reliable. The researcher will select 

qualified respondents who are 18 years or older. This enables respondents' answers to be 

accurate and ethical in research. Regarding the structure of the questionnaire, it consists of 4 

main parts and 19 questions. The first part of the questionnaire is the privacy policy, which 

presents information about the research as well as the respondents' rights and obligations. The 

second part is the respondent's background information that consists of 7 single-choice 

questions. The reality of buying food online is the third part, which includes 2 single-choice 

questions and 3 multiple-choice questions. The final part of the questionnaire is opinion on 

online grocery shopping, which consists of 7 Likert scale questions. 

This research uses snowball sampling, which refers to a non-probability sampling technique 

(including intentional sampling) (Browne, 2005). This is a common technique for 

approaching a group of located samples (Sharma, 2017). The researcher then simply starts 

with a small sample of individuals already located and expands the sample by asking for help 

from the original respondents to identify other individuals in the sample group predefined 

(Heckathorn, 2011). This process will be continued until the researcher collects data for this 

research. This method also has some advantages to support the research that it is convenient 

for survey participants, survey participants will not need to go to a specific place, they can 

carry out the process of answering survey questions anywhere such as at home, at a cafe, at 

102

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



school, at work (Illum et al, 2010); from there, it brings a good experience for employees 

survey. Besides, survey participants can completely choose the time to answer, as long as they 

feel most convenient, they can start and then stop processing work, and complete the survey 

after completing the job (Jawale, 2012).  

Descriptive statistics, and regression were the methods used to conduct data analysis for this 

research. 

III. RESULTS AND DISCUSSIONS 

1. Sample characteristics 

This study has a sample size of 200, which is indicative of the overall nature of the study 

(Button et al., 2013). The sample sizes will be described in this section through the 

characteristics of the survey participants. Specifically, describe through characteristics such as 

gender, age, income, and marital status. 

The gender sample sizes of respondents include male and female, the sample’s structure in 

terms of gender seems to be balanced between male and female. Specifically, the presence of 

female gender in the survey is 50.5%, equivalent to 101 respondents and male gender in the 

survey is 49.5, equivalent to 99 respondents. 

Regarding age, the age group from 18 to 34 accounts for 56% equivalent to 113 respondents, 

this is the age group with the highest proportion. The age group from 34 to 50 accounts for 

the second highest proportion, accounting for 35% equivalent to 69 respondents. The age of 

50 and above accounts for 9% equivalent to 18 respondents, as well as the group with the 

lowest proportion.    

Regarding income, those with income from 10 to under 20 million VND accounted for the 

highest proportion of 39.5%, equivalent to 79 respondents. The second and third highest 

proportions with approximately the same proportion are those with income under 10 million 

and from 20 to under 40 million VND of 25% and 21.5%, equivalent to 50 and 43 

respondents. Those with income from 40 to under 60 million VND have the proportion of 

11%, equivalent to 22 respondents. Finally, those with income from 60 million up have the 

lowest proportion of 3%, equivalent to 6 respondents. 

The marital status of respondents shows diversity and disparity. The marital status with the 

highest proportion is married and have children with 24.5%, equivalent to 49 respondents. 

Second place is single, accounting for 21% equivalent to 42 responses. Next is married, has 

children, and is living with an elderly person (father, mother); and dating both have a 

proportion of 17.5%, equivalent to 35 respondents. With the marital status is married and no 

children, accounting for 13%, equivalent to 26 respondents. With the lowest proportion, other 

marital status (possibly divorced) accounted for 6.5%, equivalent to 13 respondents. 

2. Factors affecting online food buying behavior 

The analysis and evaluation of the independent variables (X) affecting the dependent variable 

(Y) will be presented in detail in this section. The report includes independent variables such 

as helpfulness, social influence, risks, price, reliability. The dependent variable of the report is 

online food buying behavior. 

Helpfulness factor 

The results of Cronbach's Alpha of the independent variable on helpfulness factor are shown 

in the table below 
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Table 1. Reliability of helpfulness factor scale 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

For the independent variable, the helpfulness factor will keep three observables and remove 

one observable. Specifically, Cronbach's Alpha of the independent variable on helpfulness 

factor reaches 0.696, this coefficient satisfies the condition because it is greater than 0.3. In 

which, Cronbach's Alpha if Item Deleted of buying food online saves time reached 0.613; 

buying food online saves effort reached 0.56; buy food online get a lot of product information 

reached 0.499. These three observed variables all have Cronbach's Alpha if Item Deleted is 

greater than 0.3 and smaller than the coefficient of Cronbach's Alpha, so it will be kept. 

However, the Cronbach's Alpha if Item Deleted of the observation variable buying food 

online helps to compare many products reaches 0.805, which is greater than 0.3 but higher 

than Cronbach's Alpha coefficient, so it will be discarded. 

After removing the observation variable buying food online helps to compare many products, 

the retained variables will continue to run Cronbach's Alpha to verify. The result of 

Cronbach's Alpha is 0.805, Cronbach's Alpha if Item Deleted of buying food online saves 

time is 0.840; buying food online saves effort reached 0.763; buy food online get a lot of 

product information reaches 0.577 all coefficients are greater than 0.3 so these variables will 

be kept. 

However, the observed variable buying food online saves time has a coefficient of 0.840, 

which is considered higher than the coefficient of Cronbach's Alpha. Therefore, in principle, 

this observed variable must be eliminated. However, because the sample size of this report is 

only 200 and the difference is not too high (0.035), as well as this is also considered an 

important observation variable to be able to assess the impact of online food buying behavior. 

This importance can be understood simply that online food buying will be suitable for some 

people who do not have the time and conditions to go out to buy food (Alaimo et al., 2020). 

Therefore, this form of buying can be useful for those customers and is a factor that has a 

positive impact on customers' online food buying behavior. Thus, this variable will be kept. 
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Table 2. Descriptive statistics – Helpfulness factors 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the independent variable helpfulness factor. Specifically, 

the total value of the helpfulness factor is in the level of completely agree because it has a 

mean value of 4.3,which according to the Likert scale completely agrees from 4.2 to 5. 

Besides, the observant variable is buying food online saves time has a mean value of 4.33; 

buying food online saves effort has a mean value of 4.31; buying food online gets a lot of 

product information has a mean value of 4.3. All of them are in the degree of completely 

agree because they all have mean values above 4.2 on Likert scale. 

Social influence factor 
The results of Cronbach's Alpha of the independent variable on social influence factor will be 

shown in the table below  

 

Table 3. Reliability of Social influence scale 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

For the independent variable, the social influence factor will keep all three observed variables. 

Specifically, Cronbach's Alpha of the independent variable on social influence factor reached 

0.648, this coefficient is satisfied because it is greater than 0.3. In which, Cronbach's Alpha if 

Item Deleted of buying food online in line with modern trends reached 0.596; buying food 

online is the favorite choice of relatives, friends and colleagues reaching 0.538; relatives, 

friends and colleagues recommend buying food online with a score of 0.516. These three 

observed variables all have Cronbach's Alpha if Item Deleted is greater than 0.3 and smaller 

than the coefficient of Cronbach's Alpha, so it will be kept.  
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Table 4. Descriptive statistics- Social Influence Factor 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the independent variable social influence factor. 

Specifically, the value of the total independent variable social influence factor belongs to the 

level of complete agreement because it has a mean value of 4.33,which according to the 

Likert scale completely agrees from 4.2 to 5. Besides, the observant variable is buying food 

online in line with modern trends has mean value reaching 4.42; buying food online is the 

favorite choice of relatives, friends and colleagues with a mean value of 4.29; relatives, 

friends and colleagues recommend buying food online which means value 4.28. All of them 

strongly agree because they all have mean values above 4.2 on Likert scale. 

Risk factor 

The results of Cronbach's Alpha of the independent variable on risk factor will be shown in 

the table below 

 

Table 5. Reliability of Risk Scale 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

For the independent variable the risk factor will keep all four observed variables. Specifically, 

Cronbach's Alpha of the independent variable on the risk factor reached 0.754, this coefficient 

is satisfied because it is greater than 0.3. In which, Cronbach's Alpha if Item Deleted of 

buying food online has potential risks in terms of product quality reached 0.718; buying food 

online carries a risk of delivery time of 0.669; buying food online has potential risks of 

information security reaching 0.785; buying food online has potential risks in terms of 

payment reaching 0.597. These four observed variables all have Cronbach's Alpha if Item 
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Deleted is greater than 0.3 and smaller than the coefficient of Cronbach's Alpha, so it will be 

kept. 

However, the observed variable buying food online has potential risks of information security 

has a coefficient of 0.785, which is considered higher than the coefficient of Cronbach's 

Alpha. Therefore, in principle, this observed variable must be eliminated. However, because 

the sample size of this report is only 200 and the difference is not too high (0.031), as well as 

this is also considered an important observation variable to be able to assess the impact of 

online food buying behavior. This is simply explained because the disclosure of personal 

information can lead to some inconveniences for customers, it is even a cause for some bad 

objects to take advantage of to profit and negatively impact on customers honor and personal 

image of the client (Foxman and Kilcoyne, 1993). Therefore, this is a common concern of 

customers and a factor for them to consider when making a decision to buy food online. Thus, 

this variable will be kept. 

 

Table 6. Descriptive Statistics – Risk Factor 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the independent variable risk factor. Specifically, the 

total value of the risk factor independent variable belongs to the level of complete agreement 

because it has a mean value of 4.3,which according to the Likert scale completely agrees from 

4.2 to 5. Besides, the observant variables is buying food online has potential risks in terms of 

product quality with a mean value of 4.3; buying food online carries a risk of delivery time 

with a mean value of 4.31; buying food online has potential risks of information security with 

a means value 4.29; buying food online has potential risks in terms of payment with a means 

value of 4.3. All of them completely agree because they all have mean values above 4.2 on 

Likert scale. 

Price factor 

The results of Cronbach's Alpha of the independent variable on price factor will be shown in 

the table below 
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Table 7. Reliability of Price Scale 

 
 

The independent variable on price factor will keep four observed variables. Specifically, 

Cronbach's Alpha of the independent variable on price factor reached 0.605, this coefficient is 

satisfied because it is greater than 0.3. In which, Cronbach's Alpha if Item Deleted of the 

prices of food when purchased online are clearly presented reached 0.512; the price of food 

when buying online is affordable reaching 0.598; the price of food when buying online is 

applied with attractive discounts reaching 0.331. These three observed variables all have 

Cronbach's Alpha if Item Deleted is greater than 0.3 and smaller than the coefficient of 

Cronbach's Alpha, so it will be kept. 

However, the observed variable the price of food when buying online is consistent with the 

quality has a coefficient of 0.642, which is considered higher than the coefficient of 

Cronbach's Alpha. Therefore, in principle, this observed variable must be eliminated. 

However, because the sample size of this report is only 200 and the difference is not too high 

(0.037), this is also considered an important observation variable to assess the impact of 

online food buying behavior. This is simply explained because the general mentality of 

Vietnamese people is to judge the quality of products and services through price (Tien et al., 

2019). In other words, customers think that high-priced products and services will have good 

quality and vice versa (Andreassen and Lindestad, 1998). Therefore, considering the price of 

food when buying online is considered appropriate for the characteristics of Vietnamese 

customers because it has a significant impact on customers' perception of product quality. 

This is also considered a factor that can affect the online shopping behavior of customers. 

Thus, this variable will be kept. 
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Table 8. Descriptive Statistics- Price Factor 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the price factor independent variable. Specifically, the 

value of the total independent variable price factor belongs to the level of completely agree 

because it has a mean of 4.31,which according to the Likert scale completely agrees from 4.2 

to 5. Besides, the observant variables is The prices of food when purchased online are clearly 

presented with a mean value of 4.37; The price of food when buying online is affordable has a 

mean value of 4.31; The price of food when buying online is consistent with the quality has a 

mean value of 4.25; The price of food when buying online is applied with attractive discounts 

has a mean value of 4.31. All of them strongly agree because they all have mean values above 

4.2 on Likert scale. 

Reliability factor 

For independent variables, the reliability factor will keep three observed variables. 

Specifically, Cronbach's Alpha of the independent variable on reliability factor reaches 0.616, 

this coefficient satisfies the condition because it is greater than 0.3. In which, Cronbach's 

Alpha if Item Deleted of food information when buying online is clearly presented reached 

0.541; buy food online can choose from trusted stores reached 0.322. These two observed 

variables both have Cronbach's Alpha if Item Deleted is greater than 0.3 and smaller than the 

coefficient of Cronbach's Alpha, so it will be kept.  

 

Table 9. Reliability of Reliability Factor Scale 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 
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However, the observed variable to buy food online to get reliable information from previous 

buyers has a coefficient of 0.649, which is considered higher than the coefficient of 

Cronbach's Alpha. Therefore, in principle, this observed variable must be eliminated. 

However, because the sample size of this report is only 200 and the difference is not too high 

(0.033), this is also considered an important observation variable to be able to assess the 

impact of online food buying behavior. This is simply explained that most Vietnamese 

customers tend to follow the crowd. In other words, products and services that are well-

reviewed by other customers will receive positive reviews from other customers (Nguyen et 

al., 2019), and this might influence a positive on buying behavior. Conversely, products and 

services that receive customer criticism and criticism can negatively impact the buying 

behavior of other customers (Folkes, 1988). Meanwhile, the comments and personal opinions 

of customers when buying online are free and can be seen easily on online sales websites. 

Therefore, customers will be easily seen and can be influenced by curiosity about the 

feedback of previous customers (Park et al., 2007). This can have a negative or positive 

impact on the online shopping behavior of customers depending on the feedback from 

previous customers. Thus, this variable is kept. 

 

Table 10 Descriptive Statistics – Reliability Factor 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the independent variable reliability factor. Specifically, 

the total value of the total independent variable reliability factor belongs to the degree of 

complete agreement because it has a mean value of 4.33,which according to the Likert scale 

completely agrees from 4.2 to 5. Besides, observant variables are food information when 

buying online is clearly presented with a mean value of 4.39; buy food online can choose 

from trusted stores has a mean value of 4.36; buy food online to get reliable information from 

previous buyers has a mean value of 4.25. All of them completely agree because they all have 

mean values above 4.2 on Likert scale. 

3. Impacts of factors affecting online food buying behavior 

Food buying behavior 

After running Cronbach's Alpha of the independent variables (X) above, the dependent 

variable (Y) will also be run Cronbach's Alpha to determine the reliability in this section. The 

result of Cronbach's Alpha of the dependent variable buying behavior factor will be shown in 

the table below. 
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Table 11. Reliability of Food buying behavior scale 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

For the dependent variable, the food buying behavior factor will retain three observed 

variables. Specifically, Cronbach's Alpha of the fixed variable on food buying behavior factor 

reached 0.616, this coefficient is satisfied because it is greater than 0.3. In which, Cronbach's 

Alpha if Item Deleted intention to continue to buy food online reached 0.449; definitely will 

continue to buy food online reaching 0.310. These two observed variables both have 

Cronbach's Alpha if Item Deleted is greater than 0.3 and smaller than the coefficient of 

Cronbach's Alpha, so it will be kept. However, the observed variable Intent to recommend to 

others to buy food online has a coefficient of 0.558, which is considered to be higher than the 

coefficient of Cronbach's Alpha. Therefore, in principle, this observed variable must be 

eliminated. However, because the sample size of this report is only 200 and the difference is 

not too high (0.013), as well as this is also considered an important observation variable to be 

able to assess the impact of online food buying behavior. This is simply explained because the 

general mentality of Vietnamese customers is to listen to the crowd, which they tend to be 

strongly influenced by and do what the majority do or suggest (Nguyen et al., 2019). 

Therefore, this has an impact on the online food buying behavior of customers, so this 

variable will be kept. 

 

Table 12. Descriptive Statistics – Online food buying behavior 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

The respondents completely agree on the dependent variable buying behavior factor. 

Specifically, the total value of the buying behavior factor depends on the degree of complete 

agreement because it has a mean value of 4.28,which on the Likert scale completely agrees 

from 4.2 to 5. Besides, the observant variable is Intention. to continue to buy food online has 

a mean value of 4.36; Definitely will continue to buy food online with a mean value of 4.25; 
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Intent to recommend to others to buy food online has a mean value of 4.23. All of them 

strongly agree because they all have mean values above 4.2 on Likert scale. 

After having Cronbach's Alpha results to determine the reliability of the dependent variable 

(Y), regression will be performed to confirm the relationship between the independent 

variables specified to the dependent variable. 

Impacts of determinants on online food purchase 

In the model summary, the coefficient of determination R square is a measure of fit and is 

often used in regression models. In the process of including the independent variable into the 

regression, R Square will tend to increase (2003), which will affect the fit of the regression 

model. At the same time, it will result that the independent variables will not explain or 

explain very weakly for the dependent variable. R Square score of 0.647 means that the 

independent variables included in the regression analysis affect 64.7% of the variation of the 

dependent variable. It can be explained that five independent variables such as helpfulness 

factor, social influence factor, risk factor, price factor, reliability factor all have an impact of 

64.7% on the overall level of agreement of the respondents to the actual online food purchase 

economy. In addition, the remaining 35.3% is the effect of independent variables other than 

the model affecting online food purchase. In the regression model there is no standard to 

determine what level of R Square is appropriate, but a commonly used level of 0.5 to 1 is a 

good model. Therefore, the R Square score of 0.647 in this model is within the fit level and it 

can reflect the fit of the five independent variables (X) on the dependent variable (Y). 

 

Table 13. Impacts of determinants on online food purchase behavior 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

This report has a regression equation of Y= -0,316 + 0.045X1NS + 

0.18X2∗∗∗∗ +0.473X3∗∗∗∗ +0.074X4∗ +0.293X5∗∗∗∗ . In which, the independent variable of 

helpfulness factor (X1) will be removed because the sig of this variable is 0.252, which is 

higher than the sig factor of the alpha value of 0.15. Besides, the remaining independent 

variables are social influence (X2), risk factor (X3), price factor (X4), reliability factor (X5) 

are kept in the regression equation. The reason is that they are both significant and reliable 

and have a factor lower than 0.15 alpha value. 

Retained independent variables are all reliable for online food purchase behavior. The 

independent variable risk factor (X3) has the highest impact on the dependent variable (Y) 

due to the unstandardized coefficients B reaching 0.473. This is explained by the fact that the 

customer is the one who suffers in the process of making an online food purchase. Risks 

related to price, time, product, and information security all influence a customer's purchasing 

decision (Forsythe & Shi, 2003; Forsythe et al., 2006). Specifically, customers tend to care 

about the delivery time of food because it ensures quality (Uzir et al., 2021). If the delivery 

time is too long, this can negatively affect product quality and negatively affect the health of 

112

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



consumers. In addition, online purchases are accompanied by having to provide personal 

information to the seller and related parties (McKnight et al., 2002). Therefore, it may be 

risky for customers to disclose personal information and may be used for other purposes (Li et 

al., 2011). Besides the quality can be affected by the delivery time, the quality of the food is 

difficult to guarantee because the purchase process takes place online, and the customer 

cannot witness the shipping process (He et al., 2019). Moreover, the process of paying for 

food online can be difficult because it is possible to lose money without buying the food or 

the value of the food is not commensurate with the amount of money spent. In short, because 

of those risks in the process of buying food online, customers often tend to care and consider 

before making a purchase decision. 

The independent variable Price factor (X4) has the lowest impact on the dependent variable 

(Y) due to the unstandardized coefficients B reaching 0.074. In particular, online food 

purchases can be quickly and conveniently paid for with various forms of payment (Liang et 

al., 2022). Therefore, customers often do not bother too much in preparing money for 

payment as traditional. In addition, most of the online grocery shopping process includes 

discount programs and preferential vouchers for customers, and some programs even help 

customers reduce the cost of their orders (Osuna et al. ., 2016). Therefore, they often do not 

care much about the price and only care about the incentives they can receive. In addition, 

prices are also presented in a clear and specific way, and customers do not bother too much in 

predicting the price of food when buying online. Therefore, the independent variable price 

factor has a weak impact on the online purchase behavior variable.       

The hypothesis conclusion table will summarize the independent variables according to the 

unstandardized coefficients B and the mean. 

 

Table 14. Summary of hypotheses conclusions 

 
(Source: Analyzed results based on data collected from 200 customers, 2022) 

 

Regarding the risk factor independent variable, it is necessary to have appropriate measures to 

remove the risk barrier for customers when buying food online. In the analysis results, the 

majority of respondents agree with the risk factor, so this is what makes customers hesitate 

when making online food purchases. Therefore, it is a barrier for businesses when trading 

food online. The recommendation for businesses to overcome this risk is to focus on food 

quality. Whether it is an online business or a store business, the quality of the product is 

always the criterion of every customer (Meiselman, 2001). Therefore, businesses should 

choose foods of clear origin, ensuring food hygiene and safety. In addition, businesses should 

take advantage of social media channels to post certification and inspection images from 

inspection centers so that more customers can make faster purchasing decisions thanks to 

their trust in products of clean and safe origin. 

In addition, for online food businesses, clean foods are perishable products that need to be 

carefully preserved during transportation (Velasco et al., 2021). Therefore, businesses should 

choose reputable shipping companies, have fast food delivery service packages, same-day 

delivery, and preserve food well. This will help products reach customers faster, ensure the 

quality of goods, increase the shopping experience of customers. 
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One of the problems in the operations of online food enterprises is the protection of consumer 

information. Businesses will lose a lot of potential customers and long-term devoted 

customers as a result of disclosing customer information (Simons, 1999). Businesses could 

implement high-security elements in their programs and software to set up a secure internal 

network to solve this issue. Businesses should also have security installation devices for any 

equipment used by both employees and the firm. Each device must be configured according 

to certain rules before being used. These norms may include account policies, services, 

password policies, or system configuration. By doing this, the chance of consumer 

information exposure will be decreased. 

Finally, enterprises should modernize their payment systems (Lu et al., 2011). For the 

payment of online food businesses, businesses need to have diverse payment methods such as 

e-wallets, banking applications, electronic payment gateways, and so on so that customers can 

optimize the cost and time of online payment (Fikri and Lisdayanti, 2020). Electronic 

payment helps currency transactions be done quickly, safely and securely. Thereby 

contributing to promoting the demand for goods to be met to the maximum. 

IV. CONCLUSION 

After the process of running Cronbach's alpha, regression, the factors that have an impact on 

customers' online food buying behavior in Can Tho are social influence factor, risk factor, 

price factor, reliability factor. The factor that has the strongest impact on the online shopping 

behavior of customers in Can Tho is the risk factor. While the factor that has the weakest 

impact on the online food buying behavior of customers in Can Tho is the price factor. A 

prominent feature that this study discovered in the process of studying customers' online food 

buying behavior is that it is not affected by helpfulness factors. This is considered a difference 

from the previous factors because most of them prove that the helpfulness factor has an 

impact on the online shopping behavior of customers. This difference can be simply explained 

that the object and context of this study are customers in Can Tho city with a relatively small 

sample size, which makes a difference from previous studies and is may lead to different 

research results.  
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ÖZET 

İşletmeler, daha çok müşteri çekmek ve gelir elde etmek için çeşitli fiyatlandırma stratejileri 

kullanmaktadır. Bu stratejilerden birisi de özel etkinlik fiyatlandırmasıdır. Özel etkinlik 

fiyatlandırması, işletmelerin yılbaşı veya okulların açılmasından hemen önce gibi yılın belirli 

dönemlerinde belirli ürünlerin fiyatlarında indirim yapmasıdır. Bununla birlikte tüketiciler 

satın alım sonrasında sosyal karşılaştırma teorisine göre ödemiş oldukları fiyatları 

çevrelerindeki kişilerle kıyaslama eğilimindedir. Bu kıyaslama sonucunda bir tüketici aynı 

ürün için bazen çevresindeki kişilere göre daha fazla bazen ise daha az ödeme yapmış 

olabilmektedir. Bu tür fiyat farklılıkları tüketicilerin fiyat adaleti algılamaları üzerinde 

etkilidir. Fiyat adaleti algısı, tüketicilerin iki fiyat arasındaki farkın ne kadar adil, makul ve 

kabul edilebilir olarak değerlendirmesidir. Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. İlk amacı 

özel etkinlik fiyatlandırması sonrasında aynı ürün için farklı fiyatlar ödeyen tüketicilerin 

avantajlı ve dezavantajlı olma durumuna göre fiyat adaleti algılarında farklılıkların olup-

olmadığının değerlendirilmesidir. Çalışmanın ikinci amacı ise fiyat adaleti algılarının, marka 

sadakati, marka savunuculuğu ve marka itibarı algılamaları üzerindeki etkilerinin ortaya 

konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada deneysel tasarım benimsenmiş, çevrimiçi 

perakende ayakkabı alış-verişinde karşılaştırma yapılan fiyata göre avantaj ve dezavantaj 

olmak üzere iki farklı senaryo hazırlanmıştır. Hazırlanan anket formu her bir senaryoya eşit 

dağılım olmak üzere 100 kişiye uygulanmıştır. Çalışma bulgularında, tüketicilerin diğer 

tüketicilere kıyasla fiyat açısından avantajlı ve dezavantajlı olma durumuna göre fiyat adaleti 

algılamalarında farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Tüketiciler avantajlı durumda 

ödemiş oldukları fiyatı daha adil, dezavantajlı durumda ise daha az adil olarak bulmaktadır. 

Fiyat adaleti algılarının marka itibarı, marka sadakati ve marka savunuculuğu üzerinde etkili 

olduğu çalışma sonuçlarında saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Özel etkinlik fiyatlandırması, fiyat adaleti algılamaları, sosyal 

karşılaştırma teorisi. 
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SPECIAL EVENT PRICING AND PRICE FAIRNESS PERCEPTIONS 

 

ABSTRACT 

Businesses have been using various pricing strategies to attract more customers and generate 

revenue. One of these strategies is special event pricing. Businesses discount the prices of 

certain products during certain periods of the year, such as just before the new year day or the 

opening of schools. However, according to the social comparison theory, consumers tend to 

compare the prices they have paid with those around them after purchasing. As a result of this 

comparison, a consumer may sometimes pay more for the same product and sometimes less 

than the people around her/his. Such price differences are effective on consumers' perceptions 

of price fairness. Price fairness perceptions are how consumers evaluate the difference 

between two prices as fair, reasonable, and acceptable. The aim of this study is twofold. to 

reveal whether the perceptions of brand loyalty, brand support and brand reputation differ in 
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consumers who pay different prices for the same product after special event pricing. The first 

purpose of this study is to evaluate whether there are differences in the perceptions of price 

justice according to the advantageous and disadvantageous status of consumers who pay 

different prices for the same product after special event pricing. The second aim of the study 

is to reveal the effects of price fairness perceptions on brand loyalty, brand advocacy and 

brand reputation perceptions. For this purpose, an experimental design was adopted in the 

study, and two different scenarios were prepared as advantage and disadvantage according to 

the price compared in online retail shoe shopping. The questionnaire was applied to 100 

people with equal for each scenario. The findings showed that consumers differ in their 

perceptions of price justice according to their price advantage and disadvantage compared to 

other consumers. Consumers find the price they have paid fairer in the advantageous situation 

and less fair in the disadvantaged situation. The results also indicated that price fairness 

perceptions have effect on brand reputation, brand loyalty and brand advocacy. 

Keywords: Special event pricing, price fairness perceptions, social comparison theory. 

 

1. Giriş 

İşletmeler için tüketicilerin belirli bir fiyatı nasıl algılayacağını anlamak çok önemlidir 

(Campbell, 1999). Pek çok durumda tüketiciler bir ürün için belirlenen fiyata ve fiyat 

değişikliklerine karşı olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olabilmektedir. Bunların arasında 

en önemli olanı algılanan fiyat adaletidir. Fiyat adaleti kavramı, özellikle son yıllarda bir 

kısım işletme tarafından sıklıkla kullanılan dinamik fiyatlandırma gibi tüketicilerin 

özelliklerine, zamana ve mekâna göre ayrı fiyatlandırmaları içeren teknikler sonucunda 

tüketicileri haksızlıklara karşı korumak açısından pazarlama alanında giderek önem 

kazanmaktadır (Malc vd., 2016). Fiyat adaleti; aynı ürün için tüketicilerin kendilerinin ve 

diğerlerinin ödemiş oldukları iki fiyat arasındaki farklılığın ne kadar makul, adil ve kabul 

edilebilir olduğuna ilişkin algılarını ve duygularını ifade etmektedir (Xia vd., 2004).  

Fiyat adaleti algılarının önemi, tüketicilerin işletmeye ve ürünlerine yönelik tutum ve 

davranışlarında belirgin etkisinin olmasından kaynaklanmaktadır. Literatür içerisinde fiyat 

adaleti algılarının, memnuniyet (Herrmann vd., 2007), satın alma isteği (Malc vd., 2016) ve 

müşteriyi elde tutma (Singh vd., 2022) başta olmak üzere tüketicilerin tepkileri üzerindeki 

etkileri pek çok çalışmada ortaya konulmuştur. Bundan dolayı da pazarlama literatüründe 

fiyat adaleti algıları ve sonuçları giderek önem kazanmaktadır. Özellikle işletmelerin aynı 

koşullar altında aynı ürün için farklı fiyat uygulaması durumlarında fiyat adaleti algısı 

etkilenebilmektedir. Genel anlamda satış hacmi ve müşteri hareketliliğinin artırılması 

amacıyla uygulanan özel etkinlik fiyatlandırması, işletmeler tarafından belirli ürünlerde belirli 

zamanlarda yapılan indirimleri kapsamaktadır. Bu çalışmanın amacı, özel etkinlik 

fiyatlandırması sonucunda farklı fiyatlandırma ile karşılaşan tüketicilerin diğerlerine kıyasla 

avantajlı ve dezavantajlı olma durumuna göre fiyat adaleti algılamalarının ve sonuçlarının 

ortaya konulmasıdır. 

2. Kavramsal Çerçeve 

Günümüzde internet ve internet ile ilgili teknolojilerin giderek gelişmesiyle birlikte aynı ürün 

için farklı tüketiciler arasında farklı zamanlarda farklı fiyatlar uygulaması daha yaygın hale 

gelmektedir (Xia ve Monroe, 2010). Ürünlerdeki bu tür fiyat değişiklikleri, günlük yaşamın 

beklenen bir parçası olarak görülse de yapılan fiyat değişikliğinin gerekçesi tüketicilerde 

olumsuz fiyat adaleti algılarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Malc vd., 2016). 

İşletmelerin fiyat kararının ekonomik ve psikolojik olma üzere iki temel boyutu vardır. 

Ekonomik teori; sabit ve değişken maliyetler, talep, arz ve hedef kar gibi bileşenleri işin içine 

katmakta ve çoğu zaman uygulamada başarısız olmaktadır. Bunun nedeni ise tüketicilerin bir 

fiyatı ve fiyat değişimlerini nasıl algıladıkları noktasını açıklayan psikolojik boyutun çoğu 
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zaman fiyatlandırma kararları verilirken eksik bırakılmasıdır (Vaidyanathan ve Aggarwal, 

2003).  

Fiyatlandırma farklılaştırması olarak açıklanan bu tür farklı fiyat uygulamaları, belirli 

tüketicilere farklı fiyatlar sağlayan bir fiyatlandırma stratejisidir (Lee vd., 2011). Bu tür 

stratejilerin yaygınlaşması, tüketicilerin algıladıkları fiyatı adaletsiz bulmalarında dolayı 

tüketiciler de memnuniyetsizliklere ve şikayetlere yol açmaktadır (Cox, 2001). Tüketiciler 

açısından bu tür olumsuz algıların oluşmasındaki en büyük etken, kendi ödemiş oldukları 

fiyatı, referans bir fiyat ile kıyaslamalarından kaynaklanmaktadır. Bu tür kıyaslamalar için 

referans fiyat, diğer fiyatların ilişkili olduğu herhangi bir fiyattır. Tüketiciler, (a) daha önce 

ödenen fiyatlar, (b) diğer tüketiciler tarafından aynı ürün için ödenen fiyatlar, (c) rakiplerin 

fiyatları olmak üzere çeşitli referans fiyatlar ile ödemiş oldukları fiyatı karşılaştırıp, fiyatın 

makul ya da makul olmadığı sonucuna ulaşmaktadır (Bolton vd., 2010). Yapılan bu çalışmada 

referans fiyat, diğer tüketiciler tarafından aynı ürün için ödenen fiyatlar olarak ele alınmıştır. 

Buradaki teorik açıklamayı ise sosyal karşılaştırmalar teorisi sunmaktadır. 

Sosyal karşılaştırmalar, adaleti belirlemede ayrılmaz bir rol oynamaktadır (Malc vd., 2016). 

Sosyal karşılaştırma teorisi, insanların kendilerini başkalarıyla karşılaştırarak kendilerini 

tanıma arayışlarını nasıl gerçekleştirdiklerini açıklamaktadır (Festinger, 1957). Sosyal 

karşılaştırma teorisine göre tüketiciler, kendi işlemlerinin adil olup olmadığına karar verirken 

kendi işlemlerine benzer işlemleri seçme eğilimindedir (Li vd., 2018). Yapılan 

karşılaştırmalar sonucunda üç temel sonuç ortaya çıkmaktadır. Bu sonuçlar, tüketicinin 

ödemiş olduğu fiyat ile referans fiyatın eşit olduğu ilk durum, tüketicinin ödemiş olduğu 

fiyatın diğerlerinin ödemiş olduğu fiyattan daha düşük olduğu ikinci durum veya tüketicinin 

ödemiş olduğu fiyatın diğerlerinin ödemiş olduğu fiyattan daha fazla olduğu üçüncü 

durumdur (Xia ve Monroe, 2010).  

Tüketiciler bu karşılaştırmalar sonucunda diğerlerine kıyasla daha iyi bir fiyattan ürünü 

aldıklarını öğrendiklerinde ödedikleri fiyattan daha fazla memnun olmaktadır (Darke ve Dahl, 

2003). Pek çok durumda referans fiyata göre daha fazla ödeme yapıldığında bu fiyat haksız 

bir fiyat olarak algılanmaktadır (Xia ve Monroe, 2010). Tüketiciler, bu tür farklı 

fiyatlandırmalar sonucunda eşitsizlik kendilerine avantaj getiriyor ise satın almaya daha 

istekli ve değilse satın alma olasılığı daha düşük olabilmektedir (Richards vd., 2016). Bundan 

dolayı da tüketicilerin özel etkinlik fiyatlandırması sonucu avantajlı ve dezavantajlı olma 

durumuna göre fiyat adaleti algılarında farklılık beklenebilmektedir. 

H1: Fiyat adaleti algıları, özel etkinlik fiyatlandırması sonucunda avantajlı ve dezavantajlı 

olma duruma göre farklılık göstermektedir. 

Markalaşma, pazarlama stratejisinde önemli bir araçtır. Başarılı firmalar için güçlü marka 

algıları oluşturmak çok önemlidir (Kemp vd., 2012). Markanın ve marka algısının başarılı bir 

biçimde tüketicilerin zihninde yer edinebilmesi işletme açısından zaman alan bir süreçtir. 

İşletmenin uygulamış olduğu stratejiler sonucunda markanın zarar görmesinden olabildiğinde 

kaçınılması gerekmektedir. Fiyat adaleti algılarının olumsuz olması, işletmenin marka algısına 

da zarar verebilmektedir. Bunun aksine işletmenin fiyat noktasında adil olduğuna olan inanç, 

işletmenin marka algısını güçlendirebilmektedir. Marka itibarı, tüketicileri memnun etmekten 

daha fazlasını ifade eden, bir işletmenin zaman içinde kazanımlarını ve çeşitli kişilerin 

işletmenin markasını nasıl değerlendirdiğini ifade etmektedir (Veloutsou ve Moutinho, 2009). 

Marka sadakati, bir müşterinin belirli bir markaya karşı sahip olduğu bağlılığın bir ölçüsüdür 

(Atulkar, 2020). Marka savunuculuğu, tüketicilerin marka hakkında olumlu ifade ve 

düşünceleri yayması, olumsuz ifadeler karşısında ise markayı savunması olarak 

açıklanmaktadır. Bir tüketici bir markaya bağlandığında, bu bağlantı, tüketicinin marka 

hakkında olumlu ağızdan ağıza sözler yaydığı marka için savunuculuğa yol açabilir 

(Anderson, 1998). Aaker (1991)’in belirtmiş olduğu üzere marka ile ilgili algılamalar 

işletmeler tarafından oldukça emek ve zaman vererek oluşturulabilmektedir. Bu nedenle 

118

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 
 

işletmenin farklı uygulamalar sonucunda zarar görmemesi istenmektedir. Bununla beraber, 

fiyat adaleti algılarında azalma güvensizliğe sebep verebileceği için markayı da olumsuz 

etkileyebilmektedir. Bu açıklamalar ışığında fiyat adaleti algılarının marka algıları olarak 

değerlendirilebilecek marka itibarı, sadakati ve savunuculuğu üzerinde etkili olduğu 

varsayılmakta ve aşağıdaki hipotezlerle ifade edilmektedir. 

H2: Fiyat adaleti algıları, marka itibarını olumlu yönde etkilemektedir. 

H3: Fiyat adaleti algıları, marka sadakatini olumlu yönde etkilemektedir. 

H4: Fiyat adaleti algıları, marka savunuculuğunu olumlu yönde etkilemektedir. 

3. Yöntem 

Araştırma hipotezlerin test edilmesi için nicel araştırma yöntemlerinde deneysel tasarım 

kullanılmıştır. Özel etkinlik fiyatlandırması sonucunda fiyat adaleti algılamaları ve 

sonuçlarını değerlendirebilmek için cevaplayıcıların avantajlı ve dezavantajlı oldukları 

durumları ifade eden, aşağıda belirtilen iki farklı senaryo hazırlanmış, senaryoların 

okunmasının ardından anket sorularına cevap verilmesi istenmiştir. Özel etkinlik 

fiyatlandırması olarak perakendeci işletmelerin yoğun olarak kullandıkları kasım ayı 

indirimleri ele alınmış, ürün olarak da spor ayakkabı üzerine senaryo kurgulanmıştır. 

Katılımcılara internet üzerinden en çok alış-veriş yaptıkları alış-veriş sitesi sorulduktan sonra, 

anketin devamında yer alan sorulara bu alış-veriş sitesini düşünerek cevap vermeleri 

istenmiştir. 

Araştırma kapsamına her bir senaryo için 55 olmak üzere toplam 110 katılımcı dahil 

edilmiştir. Bağımsız değişkendeki değişim ve dikkat kontrolü sorularına doğru cevap 

veremeyen 10 katılımcı veri analizinden çıkartılmış, her bir senaryoya 50 olmak üzere toplam 

100 cevaplayıcıdan elde edilen veriler ışığında analizler gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların 

%56’sı kadın, %44’ü ise erkek olup, yaş ortalamaları ise 27,9 dur. Fiyat açısından avantajlı 

durum senaryosu: En çok tercih ettiğiniz internet alış-veriş sitesinden kasım ayında tanınmış 

bir spor ayakkabı markasının çok tercih edilen modellerinden olan bir spor ayakkabısı satın 

aldığınızı, bu spor ayakkabının fiyatının 800 TL olduğunu ve ödemeyi de 4 eşit taksitle 

yaptığınızı düşününüz. Kasım ayı sonlarında bir yürüyüş esnasında bir arkadaşınızla 

karşılaştığınızı, arkadaşınızın da sizin almış olduğunuz ayakkabının aynısından giydiğini fark 

ettiğinizi düşününüz. Arkadaşınızla yapmış olduğunuz sohbet esnasında arkadaşınızın aynı 

ayakkabıyı aynı alış-veriş sitesinden ekim ayı içerisinde 1000 TL fiyatla ve 4 eşit taksitle satın 

aldığını size söylediğini düşününüz. Yürüyüş bittikten sonra alış-veriş sitesinin müşteri 

ilişkilerine telefon açtığınızı, bu durumun neden kaynaklandığını merak ettiğinizi ve müşteri 

ilişkileri çalışanının, alış-veriş sitesinde kasım ayı içerisinde “efsane kasım indirimleri” 

kampanyaları düzenlediklerini ve müşterilere bu kampanyalar aracılığıyla farklı fırsatlar 

sunulduğunu, arkadaşınızın da bundan dolayı size göre daha yüksek bir fiyat ödeyerek aynı 

ayakkabıya sahip olduğu noktasında bilgilendirildiğinizi düşünerek lütfen aşağıdaki sorulara 

cevap veriniz. 

Fiyat açısından dezavantajlı durum senaryosu: En çok tercih ettiğiniz internet alış-veriş 

sitesinden ekim ayının sonunda tanınmış bir spor ayakkabı markasının çok tercih edilen 

modellerinden olan bir spor ayakkabısı satın aldığınızı, bu spor ayakkabının fiyatının 1000 TL 

olduğunu ve ödemeyi de 4 eşit taksitle yaptığınızı düşününüz. Kasım ayı başlarında bir 

yürüyüş esnasında bir arkadaşınızla karşılaştığınızı, arkadaşınızın da sizin almış olduğunuz 

ayakkabının aynısından giydiğini fark ettiğinizi düşününüz. Arkadaşınızla yapmış olduğunuz 

sohbet esnasında arkadaşınızın aynı ayakkabıyı aynı alış-veriş sitesinden kasım ayı içerisinde 

800 TL fiyatla ve 4 eşit taksitle satın aldığını size söylediğini düşününüz. Yürüyüş bittikten 

sonra alış-veriş sitesinin müşteri ilişkilerine telefon açtığınızı, bu durumun neden 

kaynaklandığını merak ettiğinizi ve müşteri ilişkileri çalışanının, alış-veriş sitesinde kasım ayı 

içerisinde “efsane kasım indirimleri” kampanyaları düzenlediklerini ve müşterilere bu 

kampanyalar aracılığıyla farklı fırsatlar sunulduğunu, arkadaşınızın da bundan dolayı size 
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göre daha düşük bir fiyat ödeyerek aynı ayakkabıya sahip olduğu noktasında 

bilgilendirildiğinizi düşünerek lütfen aşağıdaki sorulara cevap veriniz. 

Araştırma verileri anket yöntemi ile toplanmıştır. Google anketler ile hazırlanan link 

üzerinden cevaplayıcıların anket formunu doldurmaları istenmiştir. Fiyat adaleti 

algılamalarını ölçmek için Bolton vd (2010) ile Darke ve Dahl (2003)’den alınan dört soru, 

marka sadakatini ölçmek için Yoo ve Donthu (2001)’dan alınan üç soru, marka itibarını 

ölçmek için Veloutsou ve Moutinho (2009)’dan alına üç soru ve marka savunuculuğunu 

ölçmek için de Stokburger-Sauer vd., (2012)’den alınan üç soru anket formunda yer 

almaktadır. Tüm sorular 7’li Likert ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcıların senaryoları 

dikkatli bir biçimde okuyup, farklı fiyat düzeylerini anladıklarından emin olmak için Lastner 

vd., (2019)’nin çalışmalarında kullandıkları iki sorudan yararlanılmıştır. Bunlar, “senaryoda 

belirtilen arkadaşım ve ben aynı ayakkabıyı aynı fiyattan satın aldık” ve “senaryoda satın 

aldığınız ayakkabı için ne kadar ödemiştiniz?” sorularıdır. Anket formunun son kısmında ise 

katılımcılara ait cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi ve meslek sorularına yer verilmiştir. Toplanan 

verilerin analizi için SPSS ve LISREL programları kullanılmıştır.  

4. Bulgular 

Araştırma hipotezlerinin test edilmesine geçilmeden önce geçerlilik ve güvenilirlik analizler 

gerçekleştirilmiştir. Yapıların güvenilirlikleri için Cronbach’s Alpha ve Birleşik Güvenilirlik 

katsayılarına bakılmıştır. Cronbach’s Alpha iç tutarlılıkları fiyat adaleti algılamaları için 0,94, 

marka sadakati için 0,89, marka itibarı için 0,93 ve marka savunuculuğu için de 0,93 

bulunmuştur. Tablo 1’de görüldüğü üzere güvenilirlik analizleri için birleşik güvenilirlik (CR) 

değerlerine bakıldığında ise fiyat adaleti algılamaları için α=0,95, marka sadakati için α=0,89, 

marka itibarı için α=0,94 ve marka savunuculuğu için ise α=0,92 olarak gerçekleşmiştir. 

Sonuçlara bakıldığında tüm yapılar için uygun güvenilirlik değerlerine sahip olduğu 

söylenebilir.  

 

Tablo 1. Yapılar arasındaki korelasyon, korelasyon kare, standart sapma, AVE ve CR 

değerleri 

 FAA MAİT MASAD MASAV 

Fiyat Adaleti Algılamaları 1 0,807
**

 0,573
**

 0,485
**

 

Marka İtibarı  1 0,653
**

 0,636
**

 

Marka Sadakati   1 0,785
**

 

Marka Savunuculuğu    1 

Ortalama 4,07 4,59 4,35 4,23 

Standart Sapma 2,01 1,78 1,82 1,80 

AVE 0,82 0,85 0,74 0,81 

CR 0,95 0,94 0,89 0,92 

 

Geçerlilik analizleri için ise yakınsak ve ayrım geçerlilikleri incelenmiştir. Yapılan 

doğrulayıcı faktör analizi sonucunda her bir örtük değişkeni ölçen gözlemlenen değişkenlerin 

standardize edilmiş katsayı değerlerine bakılmıştır. Bu değerler sırasıyla fiyat adaleti 

algılamaları için 0,82, 0,91, 0,94, 0,96; marka itibarı için 0,93, 0,98, 0,86; marka sadakati 

0,83, 0,87, 0,90 ve marka savunuculuğu için de 0,96, 0,92 ve 0,82 olarak gerçekleştirilmiştir. 

Değerlerin tümünün 0,80’inin üzerinde olduğu görülmekte olup, her birisi için yakınsak 

geçerlilik sağlandığı söylenebilir (Tablo 2). Ayrım geçerliliği için ise AVE değerleri 
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hesaplanmış ve Tablo 1’de gösterilmiştir. Bu değerlere bakıldığında fiyat adaleti algılamaları 

için 0,82, marka sadakati için 0,74, marka itibarı için 0,85 ve marka savunuculuğu için ise 

0,81 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlerin 0,50’den büyük ve temsil ettiği yerde ise korelasyon 

değerlerinden daha büyük bir değer alması istendiğinden, ayrım geçerliliğinin de sağlandığı 

görülmektedir. Verilerin normal dağılıma sahip olup-olmadığına bakmak için basıklık ve 

çarpıklık değerleri incelenmiş, değerlerin +2 ve -2 aralığında değerlere sahip olduğu 

görülmüştür. 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda standardize edilmiş katsayı ve t değerleri 

Yapılar Sorular Katsayı t 

Fiyat Adaleti 

Algıları 

Ödediğim fiyat bence adildir. 0,82 9,95 

Bana göre ödediğim fiyat makuldür. 0,91 11,76 

Ödediğim fiyat kabul edilebilir bir fiyattır. 0,94 12,49 

Ödediğim fiyatın doğru bir fiyat olduğunu 

düşünüyorum. 

0,96 13,01 

Marka İtibarı Bu alış-veriş sitesinin güvenilir olduğunu düşünüyorum. 0,93 12,10 

Bu alış-veriş sitesinin saygın bir işletme olduğunu 

düşünüyorum. 

0,98 13,38 

Bu alış-veriş sitesinin dürüst olduğunu düşünüyorum. 0,86 10,67 

Marka Sadakati Bu alış-veriş sitesine sadığımdır. 0,83 9,87 

Bu alış-veriş sitesi benim ilk tercimdir. 0,87 10,68 

Diğer internet alış-veriş sitelerinden ziyade bu alış-veriş 

sitesini tercih ederim. 

0,90 11,33 

Marka 

Savunuculuğu 

Bu alış-veriş sitesini diğerlerine tavsiye etmekten 

hoşlanırım. 

0,96 12,85 

Tanıdığım insanlara bu internet alış-veriş sitesinin iyi 

yönlerinden bahsetmeyi seviyorum. 

0,92 11,97 

Çevremdeki insanların bazılarının bu alış-veriş sitesini 

tercih etmelerinde etkim olmuştur. 

0,82 9,87 

Uyum iyiliği değerleri: Ki-kare: 121,36, Sd: 59, Ki-kare/Sd:2,05, RMSA: 0,853, SRMR: 0,053, GFI: 

0,84 

 

Katılımcıların avantajlı ve dezavantajlı durumlarda fiyat adaleti algılamalarında farklılıkların 

incelenmesi için bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda MAVANTAJ= 

4,73, SDAVANTAJ= 1,94 ve MDEZAVANTAJ= 3,44, SDDEZAVANTAJ= 1,88 olarak saptanmıştır (t 

değeri= 3,361 ve p= 0,001). Bu sonuç katılımcıların avantajlı ve dezavantajlı olduğu 

durumlarda özel etkinlik fiyatlandırması sonucunda fiyat adaleti algılamalarında istatistiki 

olarak farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Fiyat adaleti algılamaları katılımcıların 

dezavantajlı durumdan, avantajlı duruma geçmeleri durumunda artmaktadır. Katılımcıları, 

işletmenin uygulamış olduğu özel etkinlik fiyatlandırması sonucunda diğerlerine kıyasla 

avantajlı veya dezavantajlı durumda olup-olmaması, fiyat adaleti algılamalarında değişkenlik 

oluşturmaktadır. 

Bununla birlikte, katılımcılara sunulan her iki durum karşısında algılamış oldukları marka 

itibarı, marka sadakati ve marka savunuculuğu noktasındaki değişimler için de ortalama 

değerlere bakılmıştır. Marka itibarı ortalaması dezavantajlı durumda 4,31, avantajlı durumda 

ise 4,88, marka sadakati ortalaması dezavantajlı durumda 4,1, avantajlı durumda 4,6, marka 

savunuculuğu ortalaması ise dezavantajlı durumda 4,06 ve avantajlı durumda ise 4,41 olarak 

gerçekleşmiştir. Şekil 1’de gösterildiği üzere benzer biçimde, algılanan marka itibarı, marka 

sadakati ve marka savunuculuğu da katılımcıların uygulanan fiyat ayrımcılığı stratejisi 

sonucunda avantajlı olma durumunda göreceli olarak artmaktadır.  
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Şekil 1. Avantajlı ve dezavantajlı duruma göre ortalamalar 

 

Fiyat adaleti algılamalarının, tüketicilerin marka itibarı, marka sadakati ve marka 

savunuculuğu algılamaları üzerindeki etkisinin incelenmesi için doğrusal regresyon analizleri 

yapılmıştır. Fiyat adaleti algılamalarının bağımsız değişken, marka itibarı, marka sadakati ve 

marka savunuculuğunun bağımlı değişkenler olduğu üç farklı model kurulmuş ve sonuçlar 

Tablo 3’te gösterilmiştir. Fiyat adaleti algılamalarının; marka itibarı (β=0,807, t=13,375), 

marka sadakati (β=0,573, t=6,853) ve marka savunuculuğu (β=0,485, t=5,438) üzerinde etkili 

olduğu yapılan analizler sonucunda saptanmıştır. Fiyat adaleti algılamaları arttıkça 

tüketicilerin algılamış oldukları marka itibarı, marka sadakati ve marka savunuculuğu da 

artmaktadır. Burada en büyük etki ise marka itibarında gerçekleşmektedir. 

 

Tablo 3. Doğrusal regresyon analizleri sonuçları 

 

 

 

 

Bağımlı Değişken 

Standardize 

Edilmiş 

Katsayı β t Anl. 

Fiyat Adaleti Algılamaları Marka İtibarı 0,807 13,375 0,000 

  R
2
=0,651 SH=1,06 F=178,890 

 Marka Sadakati 0,573 6,853 0,000 

  R
2
=0,329 SH=1,50 F=46,970 

 Marka Savunuculuğu 0,485 5,438 0,000 

  R
2
=0,235 SH=1,55 F=29,571 

 

5. Sonuç ve Öneriler 

Özel etkinlik fiyatlandırması gibi fiyat farklılaştırma yöntemleri işletmeler açısından gelir 

artırıcı olarak düşünülseler de orta ve uzun vadede çeşitli hasarlara da yol açabilmektedir. Bu 

olumsuz durumların başında, tüketicilerin kendilerine yapılan uygulamaları adil bulmalarıdır. 

Adalet, bir sonucun, sürecin veya etkileşimin adaletine olan inançtır (Bolton vd., 2003). Bir 

ünün için tüketicilerin ödemiş oldukları fiyat düzeyinin adaletli olup-olmaması oldukça 

önemli bir durumdur. Tüketiciler, benzer bir ürün için başka tüketicilerden daha fazla ödeme 

yaptıklarının farkına vardıklarında, ödemiş oldukları fiyatı haksız olarak algılayabilmektedir 

(Xia ve Monroe, 2010). 
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Yapılan bu çalışmada referans fiyat olarak özel etkinlik fiyatlandırması uygulamalarından 

muhteşem kasım indirimleri sonucunda diğer tüketicilere kıyasla ödemiş oldukları fiyat ele 

alınmıştır. Hazırlanan iki farklı senaryoda tüketicilerin, avantajlı ve dezavantajlı olma 

durumuna göre fiyat adaleti algılarındaki farklılıklar incelenmiştir. Fiyat adaleti algılamaları 

özel etkinlik fiyatlandırmasında fiyat farklılaştırması sonucunda diğerlerine kıyasla avantajlı 

veya dezavantajlı olma durumuna göre farklılık göstermektedir. Tüketiciler avantajlı durumda 

fiyatı daha adil, dezavantajlı durumda ise daha az adil bulmaktadır. Yapılan analizlerde fiyat 

adaleti algılarındaki düşüş %27 olarak gerçekleşmektedir. 

Marka algılamaları üzerinde, fiyat adaleti algılarının etkilerine bakıldığında ise fiyat adaleti 

algılamaları; sırasıyla algılanan marka itibarı, marka sadakati ve marka savunuculuğu 

üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu çalışma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Fiyat adaleti 

algılarının marka üzerindeki etkisinden dolayı işletmelerin özel etkinlik fiyatlandırması gibi 

fiyat farklılaştırma stratejilerini seçerken oldukça özen göstermeleri, aksi takdirde markalarına 

zarar verme durumunun ortaya çıkabileceği açıktır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, fiyat 

adaleti algılarının tüketicilerin demografik, psiko-sosyolojik özelliklerine göre 

farklılaşmasının incelenmesi ilgili yazına önemli katkılar sunabilecektir.  
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Xülasə 

Azərbaycanın Qarabağa və Şuşaya qayıdışının əbədi reallığa çevrildiyi danılmaz faktdır. Artıq 

30 ilə yaxındır ki, əldən verdiyimiz diyarın mədəni irsini araşdırmağın vaxtı çatıb.  

Məqalədə Şuşanın tarixinə qısa ekskursiya verilir. Müəllif şəhərin 28 illik işğalda məruz 

qaldığı bütün əzabları xatırladıb. 2020-ci ildə 44 günlük Vətən Müharibəsi 2800-ə yaxın 

şəhidin həyatı bahasına Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə başa çatıb. Qarabağa 

əbədi qayıdış danılmaz faktdır. Qarabağın bütün şəhərləri, xüsusən Şuşa dirçəliş dövrünü 

yaşayır. Görkəmli musiqiçilərin, şairlərin və yazıçıların xeyli hissəsi şuşalılardır. Bu şəhərin 

bütün məşhurları haqqında məlumat vermək daha geniş tədqiqat işi tələb etdiyindən müəllif 

onlardan bəzilərinin adını çəkmişdir. Məqalədə şuşalı Üzeyir Hajibəyli, Süleyman Ələsgarov, 

Seyid Şuşinski, Bülbül, Rəshid Behbudov, Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında məlumatlar var. 

 

Summary 

It’s an undeniable fact that Azerbaijanis return to Garabagh and Shusha has become an eternal 

reality. It’s high time to investigate cultural heritage of the land which we missed for nearly 

30 years. 

The article gves a brief excursion into the history of Shusha. The author mentioned all 

sufferings that the city was exposed to during the 28 years of occupation. The 44-day Patriotic 

War in 2020 ended with the restoration of Azerbaijan’s territotial integrity at the expense of 

lives of about 2800 martyrs. The eternal return to Garabagh is an undeniable fact. All cities of 

Garabagh, especially Shusha are experiencing revival period. A great number of prominent 

musicians, poets and writers are Shusha natives. The author mentioned the names of some of 

them, as giving information about all celebrities of this city requires a wider research work. 

The article contains information about Rashid Behbudov, Suleyman Alasgarov, Seyid 

Shushinski, Bulbul, Uzeyir Hajibyli, Jabbar Garyagdioglu from Shusha. 

Key words: music festival, mugham, creativity, music festival, amateur actors 

 

Shusha is one of the unique cultural centers of Azerbaijan. Distinguished by its natural 

beauty, this city is a valuable monument of our national architecture and medieval town-

planning art. Shusha, which has always been home to our national and spiritual values and 

musical traditions, has come a long way since its formation as a city of great economic, 

political and cultural significance. It has played a special role in the life of our people. This 

city is known in the world as the cradle of Azerbaijani mugham with its historical figures 

Gasim bey Zakir, Khurshidbanu Natavan, Mir Mohsun Navvab, Najaf bey Vazirov, 

Abdurrahim bey Hagverdiyev, Yusif Vazir Chamanzaminli, Firidun bey Kocharli, Ahmad bey 

Aghaoglu and others. 

Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan 

Introduction. There are several cities in the world where music is absorbed into every stone, 

fortress and atmosphere. Among such cities are Austria's Vienna, Italy's Naples, Azerbaijan's 

Shusha city of Garabakh. There is even a famous saying among the people that, "In Shusha, 

babies cry over mugham even in swaddle (belek)". Shusha, the crown of Garabakh, is a sacred 
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and dear place for our people. Love for Shusha is an integral part of the spiritual existence of 

every Azerbaijani. The founder of Shusha, beating heart of Garabakh, the cradle of 

Azerbaijani music, was Panahali khan Sarijali-Javanshir.  

Shusha is the Motherland of Mir Mohsun Navvab, Kharrat Gulu, Haji Husu, Sadikhjan, 

Mashadi Isi, Abdulbaghi Zulalov, Jabbar Garyaghdioghlu, Kechachi oghlu Mammad, 

Mashadi Mammad Farzaliyev, Islam Abdullayev, Seyid Shushinski, Bulbul, Zulfi 

Adigozalov, Khan Shushinski, Mashadi Jamil Amirov, Gurban Primov, composers Uzeyir 

Hajibeyli, Zulfugar Hajibeyli, Fikret Amirov, Niyazi, Afrasiyab Badalbeyli, Soltan Hajibeyli, 

Ashraf Abbasov, Suleyman Alasgarov, singer Rashid Behdudov. This is certainly not a 

complete list of Shusha musicians. Undoubtedly, this topic is the subject of a report, even an 

article, a large research work. (1) 

As a result of the occupation of Shusha on May 8, 1992, vandals destroyed about 600 

historical and architectural monuments, including Panahali Khan’s palace, Yukhari Govhar 

Agha Mosque, Ashagi Govhar Agha Mosque, Khurshidbanu Natavan’s house, Molla Panah 

Vagif’s Mausoleum.  

Fortunately, our holy Shusha was released from occupation on November 8, 2020 by the 

brave army of Azerbaijan during the 44-day Patriotic War. The victory of Shusha, which led 

to the capitulation of Armenia, became a celebration of the heroic spirit of our people and was 

engraved in our history as Victory Day. On May 7, 2021, President Ilham Aliyev signed a 

decree declaring Shusha the cultural capital of Azerbaijan. President İlham Aliyev signed the 

decree on the celebration of the 270
th

 anniversary of Shusha and declared 2022 “the Year of 

Shusha”.           

Singers and musicologists who grew up in Shusha have an exceptional contribution to the 

development and formation of Azerbaijani folk music.  

"Shusha musicians" created the history of Azerbaijani music and presented it not only in their 

homeland, but also in other Eastern countries. 

 

One of the most prominent representatives of Shusha vocal art 

was Haji Husu (1930s -1898), who was trained by Kharrat Gulu. 

He sang "Chahargah" for the first time in front of the residents of 

Shusha. According to Jabbar Garyaghdıoghlu, Haji Husu is also 

the creator of "Qatar" mugham accompanied by Sadıkhjan on the 

tar. Haji Husu was the favourite singer of the Khan’s daughter 

Natavan and participated in her parties. 
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Mirza Sadıg Asad oghlu (1846-1902), a great tarzan, often 

accompanied Haji Husu's performances on the tar. Among 

the people, he was famous as Sadikhjan. Mirza Sadig gained 

great fame and love among the peoples of Azerbaijan and 

Transcaucasia. Mirza Sadig's services in the history of our 

music were great. 

 

 

 

 

 

 

 

At the end of the 19
th

 century, after the death of the famous 

musician Kharrat Gulu Yusif, the music festival organized by 

the musicologist-scientist Mir Mohsun Navvab Garabakhin 

in Shusha with the close participation of the great mugham 

master Haji Husu was also called "Singers' Festival". 

 "Singers' Assembly" played an important role in the 

development of Azerbaijani music and mugham art, and in 

raising a new generation of singers and musicians. 

 Possessing encyclopedic knowledge and rare talent, M. M. 

Navvab greatly enriched Azerbaijani science, music, and 

literature. His multifaceted activity, scientific propositions and 

researches are reflected in more than twenty works of the 

author. (1) 

In 1897 in Shusha, under the leadership of writer Abdurrahim bey Hagverdiyev, a musical 

scene "On the grave of Leyli Majnun" based on the poem of the great Azerbaijani poet Fuzuli 

was performed by amateur actors. The famous singer Jabbar Garyaghdioghlu (1861-1944) 

played the role of Majnun. In 1902, the second such musical scene was staged on the theme 

"Farhad and Shirin". The role of Farhad was again played by Jabbar Garyagdioghlu. 

        

Jabbar Garyaghdıoghlu was famous as a folk singer and 

composer. He wrote many songs to his own words. Jabbar 

Garyaghdiohglu opened a new page in the history of Azerbaijani 

vocal art. He performed at musical-literary and oriental concerts, 

played an important role in the creation of the national opera.  

      

 

 

 

 

 

 

After Jabbar Garyaghdioghlu, Seyid Shushinski (1889-1965) was 

the brightest representative of the Shusha khanate school. Jabbar 

Garyaghdioghlu called him "the pearl of Eastern music". (6) 
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Zulfugar Adigozalov (1898-1963) was one of the singers who stood out among the masters 

of mughams from Garabakh with his sweet voice and special charm and found his way to the 

hearts of the people. Z. Adigozalov also performed in some roles in the opera theater. Very 

quickly he became popular for his beautiful voice, clear diction, sincere. People affectionately 

called him "Zulfi". (1) 

 
 

 Another genius shushali Uzeyir Hajibeyli 

(1885-1948) started writing the first opera in the 

East, "Leyli and Majnun" in 1907. But the theme 

of this opera was engraved in the composer's 

heart a little earlier - in 1897, when he was still 

living in Shusha. Little Uzeyir himself sang in the 

choir in the performance "Majnun on the grave of 

Leyli" shown in Shusha. The opera "Leyli and 

Majnun" was the first mugham opera in the 

history of musical culture. His creativity has not 

only crossed the borders of his native Garabakh, 

but also Azerbaijan, and has already become an artistic phenomenon of modern music culture. 

(3) 

 

One of Shusha's musicians is the genius Bulbul (1891-

1961). His full name is Murtuza Mashadi Rza oghlu 

Mammadov. He became the founder of Azerbaijani 

vocal art. Bulbul sang folk songs beautifully. It sounded 

in Bulbul’s unique performance. Two months before 

his death in 1961, Bulbul gave concerts in his native 

Garabakh, Shusha, where he was born. It was as if he 

was saying goodbye to his land. (1)    
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One of the famous Azerbaijani singer is Rashid 

Behbudov. He began singing at the age of 18. He 

became widely popular after starring as Asker in 

the feature film based on Hajibeyli’s Arshin Mal 

Alan (The Cloth Peddler) musical comedy. Rashid 

Behbudov was the first to create a Song Theatre, a 

theater for popular music in Baki. (5)  

In the development of Azerbaijani music, the role 

of our famous singers and musicians, composers 

and performers from Garabakh and Shusha is 

great. We could only dwell on a part of it.  

 

 

It should be noted that until the last years of his life, our 

outstanding composer and conductor Niyazi used to go on tour to 

Garabakh and Shusha with symphonic concerts. The maestro's 

open-air concerts in the "Jıdir plain" are never forgotten. (1) 

Thank goodness that in Garabakh, Shusha, its "Jidir plain", "Isa 

spring" the "Garabakh shikastesi" is heard again, the folk song 

"Qarabağda bir dənəsən" ("Garabaghda bir danesan") is sung 

again, and the new  "Qarabağ bülbülləri" ("Garabagh 

nightingales") are rejoicing again! 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı; çalışırken doktora yapan eğitimcilerin örgütsel sosyalleşme 

düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın amacına yönelik olarak örgütsel sosyalleşmenin; iş 

doyumu boyutu esas alınarak farklı iki ülke arasında, doktora yapan eğitimcilerin görüşlerinin 

detaylı olarak karşılaştırılması hedeflenmiştir. Ailemiz, arkadaşlarımız, iş ortamımız veya 

diğer bireylerle kurduğumuz bağlantılar sosyal doğamızın ve toplumsal bir varlık oluşumuzun 

bir parçasıdır. Teknolojinin ve yeniçağın iletişim araçlarından internet, Facebook ve Twitter 

gibi sosyal ağlar ve bu ağların da kullanımın yaygınlaşması hatta birer iş kaynaklarına 

dönüşmesi sosyal doğamıza bir ivme kazandırmıştır.  Nitekim sosyalleşme, toplumsal 

üretkenliği arttırma, toplumsal ve bireysel mutluluğu arttırmada önemli bir temeldir. 

Sosyalleşme, bireyin yeni duruma uyum sağlayarak, dışardan biri olmaktan çıkarak içeriden 

biri olması haline gelmesini sağlayan bir süreçtir Araştırmanın örneklemi 2020-2021 

akademik yılı bahar döneminde, ABD’nin Miami ve Türkiye’nin Adana şehrinde çalışırken 

doktora yapan 14 eğitimciden oluşmaktadır. Araştırma verileri nitel veri toplama 

tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerden 

elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak MAXQDA 2022 programı ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında, doktora yapan eğitimcilerin örgütsel sosyalleşme 

düzeylerinin bulunulan ülkeye göre farklılık gösterip göstermediği, gösteriyor ise bu 

farklılığın örgütsel sosyalleşmenin hangi alt basamağında ve neden kaynaklandığı detaylı 

olarak incelenmek istenmiştir. Elde edilen bulgular, çalışırken doktora yapan eğitimcilerin 

sosyalleşme düzeylerinin bulunulan ülkeye göre farklılaştığını göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Sosyalleşme, İş Doyumu, Örgütsel Bağlılık 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research; the aim of this study is to determine the organizational 

socialization levels of educators who do doctoral studies while working. For the purpose of 

the research, organizational socialization; based on the job satisfaction dimension, it was 

aimed to compare the views of doctoral educators in detail between two different 

countries.The connections we form with our family, friends, work environment or other 

individuals are part of our social nature and our being a social being. Social networks such as 

the internet, Facebook and Twitter, which are among the communication tools of technology 

and the new age, and the widespread use of these networks and even their transformation into 
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business resources have accelerated our social nature. As a matter of fact, socialization is an 

important basis for increasing social productivity and increasing social and individual 

happiness. Socialization is a process that enables the individual to adapt to the new situation 

and become an insider rather than an outsider. The sample of the study consists of 14 

educators who did their doctorate while working in Miami, USA and Adana, Turkey, in the 

spring semester of the 2020-2021 academic year. Research data were collected by semi-

structured interview technique, which is one of the qualitative data collection techniques. The 

data obtained from the interviews were carried out with the MAXQDA 2022 program using 

the content analysis method. Within the scope of the study, it was desired to examine in detail 

whether the organizational socialization levels of doctoral educators differ according to the 

country they live in, and if so, in which sub-step of organizational socialization and why this 

difference arises. The findings showed that the socialization levels of the educators who did 

their doctorate while working differ according to the country they live in. 

Keywords: Organizational Socialization, Job Satisfaction, Organizational Commitment 

 

1-GİRİŞ 

Sosyalleşme, bireyin yeni duruma uyum sağlayarak, dışardan biri olmaktan çıkarak içeriden 

biri olması haline gelmesini sağlayan bir süreçtir (Balcı, 2003). Örgütsel sosyalleşme ise 

insanların örgütlerde üstleneceği roller için gerekli olan bilgi, beceri, tutum, beklenti ve 

davranışları öğrendiği, gerektiğinde bunları değiştirdiği ve örgüte uyum sağladığı süreçtir 

(Berkelaar ve Harrison, 2019).  Dolayısı ile örgütsel sosyalleşme, bireylerin örgüte nasıl 

adapte olduklarını, örgüte ve örgütün gerektirdiği rollere ne derecede hizmet ettiklerini ifade 

eden bir süreçtir. Tengilimoğlu (2005), iş tatmini yaşayan bireylerin verimliliklerinin yüksek 

olması, işe bağlılıkların artması, iş gücü devir oranının ve yaşam doyumlarının da yüksek 

olması gibi kurumun ve bireyin lehine sonuçlar doğurduğunu ifade etmiştir.  

Örgütsel kültürünü oluşturan değer, norm ve tutumları benimseme örgütsel kabullenmeyi 

ifade etmektedir. Örgütü kabullenen bireyler örgütün amaç, politika, değer, norm ve 

standartlarını benimseyerek örgüte uyum sağlayacaklardır (Shamir ve Kark, 2004). Wanous 

(1980), iş tatmini, motivasyon, bağlılık ve kabullenme belirtilerinin örgütsel sosyalleşme 

sürecinin emareleri olduklarını belirtmiştir. Dolayısı ile örgütte bulunan bireylerin bu 

belirtileri taşımaları, örgütsel sosyalleşme açısında önem arz etmektedir. Örgütsel sosyalleşme 

bireylerin stresini azaltmakta, başarılı olmalarına katkı sağlamakta, kuruma ve kurumun 

kurallarına uyum sağlamayı kolaylaştırmakta, örgüte ve örgütün personellerine karşı 

tutumlarını geliştirmekte, işten ayrılmaları azaltmakta, örgütün maliyetini düşürmekte önemli 

katkılar sağlamaktadır (İshakoğlu, 1998). Literatür incelendiğinde örgütün amaçlarına 

ulaşmasında ve bireylerin kendilerini üretken ve kuruma ait hissetmelerinde örgütsel 

sosyalleşme önemlidir.  

Örgütsel sosyalleşme bağlamında kurumdan kuruma farklılık gözlemlenebileceği gibi 

kültürler arası da farklılıklar gözlemlenebilir. Kültür konusunda önemli çalışmaları olan 

Hofstede (1980) çalışmasında, kültürün tanımını, çeşitli grupları birbirinden ayıran ortaklaşa 

programlanmış akıl olarak yapmıştır ve kültürlerin değerler boyutunda farklılaşarak 

bireylerin; tutumlarına, inançlarına, davranışlarına, fikir ve düşüncelerine yansıyarak, 

örgütleri sistem, yaklaşım ve süreç bağlamında etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Dolayısı ile 

Türkiye ve Amerika grubundaki eğitimcilerin değer yargılarının, örgütsel sosyalleşme 

düzeylerinin, kurumsal ve mesleki davranışlarının farklı olması son derece normaldir. Bu 

çerçevede araştırmada farklı ülkelerde doktora yapan eğitimcilerin; Örgütsel sosyalleşmenin 

“iş tatmini” boyutuna yönelik görüşleri nelerdir? sorusuna cevap aranmaya çalışılmıştır. 
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2- YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan durum araştırması kullanılmıştır. 

Durum araştırması, “nasıl” ve “niçin” sorularını temel alarak, araştırmacının kontrol 

edemediği bir olgu ya da olayı derinliğine incelemesine olanak veren araştırma yöntemidir” 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 277). 

2.2.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, gönüllü olan ve Türkiye’nin Adana ilinde Amerika’nın ise 

Miami şehrinde doktora yapan toplam 14 eğitimciden oluşmuştur. Çalışma grubu oluşturmada 

belirlenen ölçüt, araştırmaya katılacak bireylerin eğitimci olmaları ve aynı zamanda da 

doktora seviyesinde olmalarıdır. 

2.3.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Nitel araştırmalarda görüşme tekniği genellikle en az iki kişi olmak üzere, belli bir konu 

hakkında detaylı bilgiler elde etmek ve katılımcılarının bakış açılarını anlamak amacı ile 

yürütülen karşılıklı konuşmalar olarak ifade edilebilir (Bogdan ve Biklen, 2007). Yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanmadan önce örgütsel sosyalleşmeye yönelik olarak 

ilgili literatür taranmış ve örgütsel sosyalleşmenin iş doyumuna yönelik araştırma soruları 

oluşturulmuştur. Görüşmeler eğitimcilerin istediği bir mekânda, zoom programı kullanılarak 

veya telefon görüşmesi yapılarak elde edilmiştir. Görüşmelerin kayıt altına alınması ile 

katılımcılardan izin istenmiştir. Elde edilen ses kayıtları transkript edilmiştir ve İngilizce 

olarak toplanan veriler Türkçeye çevrilmiştir.    

2.4.Verilerin Analizi 

Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde MAXQDA 22 programından ve içerik analizi 

yönteminden yararlanılarak kodlanmıştır. İçerik analizi, bir veya birden fazla kelimenin, 

cümlenin, deyimin, karakterin, kavramın ve temanın varlığını tespit etmek ve onların sayısal 

değerlerini belirlemek için kullanılan bir analiz tekniğidir (Kızıltepe, 2015 s. 253-254). 

Yıldırım ve Şimşek (2018), içerik analizinin basamaklarını; verilerin çözümlenmesi, verilerin 

kodlaması, temaların tespit edilmesi, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların 

tanımlanarak yorumlanması olarak ifade etmiştir. 

3-BULGULAR 

3.1. İş Tatmini Boyutuna Yönelik Bulgular 

Örgütsel sosyalleşmenin “İş Tatmini” boyutuna yönelik toplanan veriler sonucunda 

“Kurumun Avantajları”, “Kurumun Dezavantajları”, olmak üzere iki kod belirlenmiştir. 

3.1.1.Kurumun Avantajları 

Tablo 1: Kurumun Avantajlarına Yönelik Elde Edilen Çapraz Tablo 

 
Tablo 1’e baktığımızda Amerika grubundaki katılımcılar en çok kurumun imkanlarının yeterli 

oluşunu ve kurumun sağladığı sosyal desteklerin fazla oluşunu avantaj olarak görürken, 

Türkiye grubundaki katılımcılar esnek çalışma koşullarını ve kuruma ulaşımın kolaylığını 

avantaj olarak görmüşlerdir.  
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3.1.2.Kurumun Dezavantajları 

Tablo 2: Kurumun Dezavantajlarına Yönelik Elde Edilen Çapraz Tablo 

 
Tabloya 2’ye baktığımızda Amerika grubundaki katılımcılar en çok iş yükünün fazla ve 

kuruma ulaşımın zor oluşunu dezavantaj olarak görürken, Türkiye grubundaki katılımcılar 

kurumun fiziksel donanım eksikliklerini, hijyen problemlerini ve okulun tek devre oluşunu 

dezavantaj olarak ifade etmişlerdir.  

4-SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu çalışmada, farklı ülkelerde çalışırken doktora yapan eğitimcilerin örgütsel sosyalleşme 

düzeyleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Katılımcıların kültürel farklılıkları ve çalışma 

koşullarındaki farklılıklar sebebi ile örgütsel sosyalleşme düzeylerinde ve deneyimlerinde 

farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye grubundaki eğitimciler esnek çalışma koşullarını ve ulaşım kolaylığını avantajlı 

bulmuş, hijyen problemlerinin, çalışma saatlerinin ve de okulların donanımsal eksikliklerini 

de dezavantaj olarak belirtmişlerdir. Öğrencilerin eğitim ve sosyal yaşamlarının büyük 

çoğunluğunun öğrenip geliştirebilecekleri okullarımızın fiziki koşulları ve duygusal atmosferi 

hem eğitim kalitesini etkilemekte hem de mutlu bireyler yetişmesine katkı sağlamaktadır. 

Altun ve Vural (2012) öğretmen verimliliğini arttırmada okulların donanımsal bütünlüğünün 

ve maddi olarak tatmin olmanın önemine vurgu yapmış, Özer vd. (2015) ise okulların fiziki 

ve donanımsal yeterliliklerinin eğitimin kalitesini doğrudan etkilediğini belirtmiştir.  Amerika 

grubundaki eğitimciler ise kurumun imkânlarının yeterli oluşunu ve kurumun sağladığı sosyal 

destekleri avantaj olarak ifade ederken, iş yükünün fazlalığını kurumlarının dezavantajı olarak 

belirtmişlerdir. Ödüllerin ve kurumların sahip olduğu imkânların, çalışanların işini 

kolaylaştırarak onları motive ettiği, hizmet ve performans kalitesini arttırıcı özelliği olduğu 

bilinmektedir. Luthans (2000), ikramiyelerin, terfilerin, hediyelerin, parasal ödüllerin veya 

para karşılığı olmayan fakat işçiye maddi destek sağlayan ödüllerin çalışanların performansını 

ve yapılan işin kalitesini artırmada önemli araçlar olduğunu ifade etmiştir. Eğitimin 

kalitesinin artması, öğretmen performansının artması ile doğrudan ilişkilidir. Darwansah ve 

diğ. (2021), dışsal faktörlerden olan; müdürlerin yönetsel yeteneklerinin ve okulların 

olanaklarının öğretmen performansını ve dolayısı ile de eğitimin kalitesini arttırdığını 

belirtmiştir. Amerika Öğretmenler Federasyonu; Eğitimcilerin Çalışma Ortamındaki Yaşam 

Kalitesi Anketi (2017)’de eğitimcilerin yaklaşık üçte ikisi veya yüzde 61'inin işlerini "her 

zaman" veya "sık sık" stresli bulduğunu ve bu oranın da diğer çalışanların oranının iki katı 

olduğunu ifade etmiştir. Dolayısı ile çalışanların stresli olmasının sebebi kurumlarındaki iş 

yükünün fazlalığı olabilir. 

Amerika grubundaki öğretmenlerin çoğu iş yüklerinin fazla olduğunu belirtmişlerdir. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 2022 yılında yayımladığı raporda; Amerika 

Birleşik Devletleri'nde görev yapan öğretmenlerin hemen hemen diğer tüm ülkelerdeki 

öğretmenlerden daha fazla sınıfta vakit geçirdiği belirtilmiştir.  
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ÖZET 

Mesleki Eğitim çağlar boyunca insanların ilgisini çekmiş ve ihtiyaçların giderilmesindeki 

önemi vurgulanmış, ekonominin güç kaynaklarından biri olmuştur. Bilimle iç içe olan mesleki 

eğitimin şekillenme yolculuğu insanlık tarihinin sayfalarında yerini almış ve gelecekte 

yapılması gerekenlere her zaman ışık tutmuştur. Türk Mesleki Eğitimi özellikle var olduğu 

toprakların konumu nedeniyle Avrupa ve Asya ve Avrasya’ daki gelişmeler çerçevesinde 

Osmanlı dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti için ele alınmalıdır. Avrupa eğitim tarihi 

araştırmaları antik çağlara uzanırken, Türklerin anavatanı Orta Asya’ daki gelişmeler o 

dönemin yazıtlarına, sözlü anlatıların izlerine dayanmaktadır. 20. Yüzyılın son çeyreği ve 21. 

Yüzyıl ise Endüstri 4.0 ile değişen yeni meslekleri ve bunların eğitim sistemlerini ele alan 

araştırmalara konu olmuştur. Dijital çağdaki gelişmeler eğitimi felsefesini ve kalite 

yaklaşımlarını da etkilemiş, Eğitim 4.0, Kalite 4.0, Kalite Ekosistemi v.b gibi modellerin 

ortaya konulmasını zorunlu kılmıştır. Yaşar Üniversitesi eğitim sistemini 2010 yılından beri 

dijitalizasyon teknolojileri ile desteklemiş ve gerekli alt yapıları kurmuştur. YÜ MYO ilk 

günden itibaren bu çalışmaların uygulanmasında öncü olma çabasını sürdürmüş ve süreçlerini 

Kalite 4.0 boyutlarını dikkate alarak kurgulamıştır. Çalışmada bilim, felsefe ve eğitim 

felsefesindeki gelişmeler tartışılacak ve Kalite 4.0 a ilişkin 11 boyut ve alt kırılımları 

çerçevesinde ortaya konulan mesleki eğitim modelinin araçları ve birimin yeni organizasyon 

şeması sunulacaktır. 

Anahtar Kelime: Mesleki Eğitim, Kalite 4.0, Dijitalizasyon, Organizasyon Yapısı 

 

 

 

SUMMARY 

Throughout eras, vocational education captured humankind’s interest, played a substantial 

role in fulfilling humanity’s needs and has been one of the most powerful resources in 

economics. Shaping of vocational education, interwoven with science, has taken its place in 

the pages history of humanity and continues to shed light into how it will need to evolve and 

progress in the futureDue to its geographic position, vocational education in Turkey should be 

reviewed in context of developments in Europe, Asia and Eurasia for Ottoman Emperial and 

Republic of Turkey. While studies on European history of education extends to Classical Era, 

developments in education in Central Asia, which is the homeland of Turkish history, is based 

upon historic inscriptions and verbal narratives of the era. On the other hand, last quarter of 

the 20
th

 Century and the 21
st
 Century have been the focal subject of research in terms of new 

vocations borne out of Industry 4.0 and new methods of education developed in response to 

these changes. Devoloping of the digital age has influenced and shaped to  the philosophy of 

education and quality approaches, while also necessitating development of models such as 

Education 4.0, Quality 4.0 and Quality Ecosystem. Since 2011, Yasar University has been 
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supporting its education with digitalisation Technologies since 2010 and has established the 

infrastructure required to support these contemporary methods of education. In this study it 

will be  discused devoloping of science, philosophy and education philosophy and presented a 

new YU Vacational School new organigram and the tools of new education model supported 

within the framework of Quality 4.0 and its 11 dimensions and subdimensions.  

Key words: Vocational Education, Quality 4.0, Dijitalization, Structre of Organization  

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu içinde yaşadığı dünyaya ve onu sarmalayan evrene ilişkin farkındalığını, yaşadığı 

deneyimleriyle ilgili duygu, algı ve bilgi edinme yetisine bağlı olan bilinciyle oluşturmuştur. 

Bu nedenle bin yıllar boyunca dünyanın ve evrenin işleyişini açıklama yolunu seçenler 

bilimsel gelişmelere şekil verirken, güzelliği karşısında haz duyanlar sanatı bugün ulaştığı 

noktaya taşımıştır. 20. yüzyıl fizikçilerinden Paul Dirac “Fizik kanunları matematiksel 

güzelliğe ve basitliğe sahip olmalıdır” sözleri ile doğanın temel yasalarını matematiksel olarak 

ifade etmeye çalışırken, esas olarak matematiksel güzellik için çalıştığını belirtir ve bilimin de 

evrenin güzelliğine uyum sağladığına vurgu yapar. Diğer yandan tıp eğitimini yarıda 

bırakarak şairliğe yönelen ve şiirlerinde, çevrede görülen sıradan nesnelerden hareketle 

evrensel düşüncelere açılan kapıları imgeler yoluyla yansıtan John Keats (Londra, 1795-

1821), Ode on a Grecian Urn ( Bir Yunan Vazosuna)  adlı şiirinde;  

“Güzellik Gerçek, gerçek güzelliktir, hepsi bu 

Budur yeryüzünde bildiğin ve bilmen gereken herşey”  

mısrasıyla güzelliğin insanlık için önemini sanatıyla yorumlamıştır. Romalı düşünür ve devlet 

adamı Lucius Annaeus Seneca (MÖ 4-MS 65), ahlakın temeline, doğaya uygun yaşama 

ilkesini yerleştirmiştir. Seneca, güzel bir toplumu hayal ederken, bilge kişiyi, kendi kendine 

yeten, hazza olduğu kadar eleme karşı da duygusuz, korku bilmez, evrenin gerçek efendisi, 

erdemi özgür iradesinin sonucu olan ve ölümden korkmayan kişi olarak tanımlayarak evren 

ile insanın etkileşimine dikkat çekmiştir. 17.yüzyılda yasayan Baruch Spinoza felsefi 

çalışmalarında matematik ve geometriyi kullanarak Etika eserinde “Geometrik yönteme göre 

kanıtlanmış olan ahlak” tan söz eder ve güzel, basit, zarif bir evrene inanır. 19. Yüzyılda 

yaşayan biyoloji bilgini ve  felsefede agnostisizm kavramını ilk kez ortaya atan Thomas 

Huxley de, neredeyse bin yıllar sonra insanın doğadaki yerinin ve onun kozmosla ilişkisinin 

belirlenmesi sorununa dikkat çekmiştir (https://tr.wikipedia.org). 

“Herşeyin bölünemez, parçalanamaz atomlardan oluştuğu” ve “Doğadaki çeşitliliğin 

matematiksel titreşimlerle tanımlanabileceği” görüşünün Antik Yunan’ da  ortaya çıktığını 

vurgulayan  Michio Kaku, “Her güzel teorinin fiziksel bir uygulaması yoktur, ancak şimdiye 

kadar bulunan istisnasız tüm temel fizik teorileri, içlerinde yerleşik bir tür güzellik veya 

simetriye sahiptir” derken bilimin bu özelliğine vurgu yapar (Kaku, Michio; s.9, s.127). Antik 

Yunan filazoflarının düşünce dünyasının yansıması olan dört temel kuvvete hakim olmanın, 

sadece doğanın birçok sırrını açığa vurmakla kalmayıp, aynı zamanda uygarlığın kaderini 

değiştiren büyük bilimsel devrimlere yol açtığını belirten Kaku, Newton’ un, hareket ve kütle 

çekimi yasalarını bularak “Endüstri devriminin temellerini attığını,  Faraday ve Maxwell’ in 

ellektrik ve manyetik kuvvetin birliğini ortaya çıkarmalarının 2. Endüstri Devrimi’ ni 

tetiklediği ve Plank,  Einstain, Heisenber, Shödinger, Bohr v.d. kuantum fizikçilerinin 3. Ve 4. 

Endüstri Devrimi’ ne ışık tuttuklarını belirtir. Pozitif bilimlerle uğraşan bilim insanlarını, 

düşünürleri, sanatçıları görkemiyle büyüleyen ve düşündüren evrenin küçücük bir noktasında 

varlığını sürdüren insanoğlu, bin yıllardır doğanın işleyişine, insanla etkileşimine kafa 

yorarak, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmek için çabalar. Bu akıllı ve meraklı 

dünyalılar kendisini ve evreni incelemeye devam ederken düşünmeyi, araştırmayı, 

ihtiyaçlarını gidermek için mal, hizmet ve bilgi üretmeye yarayan sistemler kurmayı, 
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işletmeyi ve geliştirmeyi sürdürmekte, hep bilinmeyeni keşfetme çabasıyla, yeni buluşlara 

imza atarak ve daha iyi bir yaşamın mimarı olmaya çaba göstermektedir.  

1.0.Bilimsel Gelişmeler Tarihi ve Eğitim   

Yaşam boyu edinilen davranışlar kapsamında formal ve informal bilgileri kapsayan bir süreç 

olarak ele alınan eğitimin güç kaynağı, pek çok yan kolla beslenen nehire benzeyen bilimdir. 

Çağlar boyunca idealizm, realizm, natüralizm, pragmatizm gibi felsefi akımlardan da 

etkilenen eğitim, yaratıcı bilginin üreticisi olması ve teknik koşuları, sürdürülebilir bilgi 

üretimini geliştirerek bilginin meyvelerini vereceği ortamı hazırlaması nedeniyle de 

önemsenmiştir. Çünkü bilgilerin kuramsal alt yapısının uygulamaya dönüştürülmesi 

sonucunda insanlığa katkı vermesi, bu etkileşiminin eğitimle topluma yansıtılmasını 

gerektirir. 16. ve17. yüz yıllarda teorik ve pratik mekaniğin birlikte gelişmeleri, modern 

kimyanın erken safhaları ile eczacılığın etkileşimi, madencilik ve metalürjinin ve benzer 

zanaatların birbiriyle bütünleşmelerini sağlayan bilimsel, kültürel ve sosyal ortam buna örnek 

gösterilebilir.  Bilim tarihinin sayfaları arasında yer alan ifadelerde, mesela 17. yüzyılda 

Toskana Grandükü’ nün, Galile’ nin öğrencisi ve barometrenin mucidi Toricelli’ den su 

pompalama problemini çözmesini istediğini yazmaktadır (Şengör, C., s.14). Böyle buluşların, 

bilimin gelişmesinin bir sonucu olarak insanoğlunun refah düzeyini yükselttiği ortadadır. 

Klein, 18. yüzyıldan önce genellikle iyi finanse edilmeyen bilimsel kuruluşların, endüstri 

devrimi esnasında sürekliliği sağlayan kurumsal yapıya kavuştuklarını ifade ederek bunun 

önemini vurgulamakta, bilimsel birikimin, bir ülkenin bilimsel altyapıyı finanse etmek ve 

bilimsel toplulukların gelişebileceği kültürel iklimi oluşturmak konusundaki kararlılığına 

bağlı olduğunu belirtmektedir (Klein, U, S.6).  

Latince “educate” kelimesinin karşılığı olan eğitim büyütmek, yetiştirmek, geliştirmek 

anlamına gelir ve bireyin davranışlarını kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak kendi isteğiyle 

değiştirme sürecidir ve doğumla başlayarak hayat boyu sürer (Binbaşıoğlu, C.: s.2, TDK ,.s 

677, Ünalan, S-H. Öztürk: s.1). Dünya insanlığı, gelişmek, çevreye uyumlu olmak, verimli ve 

üretken bireylere dönüşmek için eğitimi bir hak, bir gereksinim olarak görmüştür. Dolayısıyla 

eğitimin, “insanın var olan durumunun yetersiz kabul edildiği, tutarlı, etkin araç-gereç, 

strateji, yöntem, teknik gibi uyarıcıların devreye sokularak istendik yönde bir davranış 

değişiminin hedeflendiği ve sonuçta da hedeflenen davranışların kazandırılıp 

kazandırılmadığının değerlendirildiği süreci” kapsadığı görülmüştür. Kısacası felsefi 

görüşler ile eğitim arasında  pozitif yönle  bir  ilişki bulunmaktadır (Sönmez,s.90). 

Öyleyse Eğitim Sistemleri devlet/toplum tarafından belirlenen amaçlara ulaşmak üzere 

oluşturulmaktadır. Avrupa’ da antik çağda her yönüyle eğitim görüşüyle başlayan gelişmeler, 

düşünceyi eğitmenin yanında, akademik yetiştirmeyi hedef alan çabalarla şekillenmiştir. Bu 

yaklaşım binyıllar içinde değişime uğramış, zamanla eğitim konusunda farklı eğilimlerin 

ortaya çıkması söz konusu olmuştur (Aytaç, Kemal, s.15-16).  

Antik çağda Atina’da filozoflar, politikacılar ve yetenekli işçiler arasındaki bağlantının en iyi 

örneğine, Perikles’in astronom Anaksagoras ve heykeltraş Phidias’la dostluğunda rastlanır. 

Aytaç, Sokrates’ in , düşünürlerle el işçileri arasında bir köprü kurmaya çalışmasını dikkat 

çekici bulmaktadır (Aytaç,K. s 6). Sanata ve felsefeye çok önem verilen bu dönemde pek çok 

bilim dalının da temelleri atılmıştır. Felsefî görüşlerinde insanı temel alan, eğitimin genelde 

hür vatandaş olan insanlar için olduğunu vurgulayan Eflatun ve Aristo, ilk eğitimi her çocuk 

için zorunlu görmekle beraber, bilim ve sanatla uğraşmayı yalnızca hür vatandaşların küçük 

bir kısmı için gerekli görürler (Sönmez, V.: s.90). Zanaat ve meslek eğitimini hür vatandaşlara 

layık görmeyen Eflatun ve Aristo “Mesleki Eğitimi” programa almazlar. Oysa, eğitimin insan 

yeteneklerini ortaya çıkardığını savunan uzak doğu kökenli İbn-î Sina, eğitim ve bilimi 

herhangi bir sınıf ve düzey farkı gözetmeden herkes için gerekli görür ve her çocuğunun 

kendi zevk ve yeteneğine göre bir meslek öğrenmesini ister (Akyüz, Y.: 26). İbni Sina eğitim 

türlerini sınıflarken sinai eğitim ve öğretimden söz etmektedir. Bu 
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karşılaştırmalardan anlaşıldığı gibi; insana, mensup olduğu sosyal sınıfa göre değil, ilgi ve 

yeteneğine göre eğitim verilmelidir, görüşünü ilk olarak savunan Türk filozofu İbn-i Sina’dır.  

Tarihi araştırmalar kıta Yunanistan’da hal böyle iken; İyonya’da çok farklı bir durumla 

karşılaşıldığını belirtmektedir. Burada işçi anlamına gelen “cheironax” kelimesi, cheir (el) ve 

anax (usta, lider, öncü) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Kelimenin kökeninden de 

anlaşılacağı üzere; yetenekli işçi ya da usta zanaatkârı ifade eden sözcük, bir onur ve saygınlık 

unvanıdır (Aytaç, K., s.27. s.10). Antik çağda sanat olarak görülen yetenekler bazı alanlarda 

zanaat terimi ile özdeşleşmiştir. Orta çağ şehirlerinde diğer eğitim kurumları yanında el 

zanaatçıları korporasyonları kurulmuştur. Korporasyonlar becerileri ve başarı sağlamış sanat 

geleneklerini yaşatıp geliştirmek için kendilerini Okul (Scholae) ve esas üyelerini Usta 

(Magistri) olarak adlandırmış, korporasyona alınan genci eğiterek onları çıraklıktan usta 

unvanını alması için yönlendirmiş, bunu kanıtlayanın bir eser ortaya koyması, kontenjan 

boşalması halinde pozisyona atanması kuralını benimsemişlerdir (Gümüşoğlu, Ş.: 2021, s.5). 

Antik çağdakine benzer düşünceler 14. Yüzyıl Avrupa’sında yeniden gündeme gelmiş ve 

özellikle Rönesans döneminde eğitim kurumları büyük ölçüde şekillenmiştir. İçe yönelik 

olarak adlandırılan bu gelişmeler sanayi devrimiyle dışa dönük bir görüş açısına kucak aşmış 

ve mesleki eğitim konusunda atılan adımlara öncülük etmiş, dolayısıyla Meslekî Eğitim, 

temel eğitim üzerine oturtulmuştur. Pestelozzi’ nin ifadesiyle Meslekî eğitim, vücut ve zihnin 

genel güçlerini, dış etkilemeler yoluyla güçlendirecek, genişletecek ve bunları bireyin ve 

toplumun meslekî ihtiyaçları ile belirli bir senteze sokacak olan vasıtaları kapsamıştır. 

Pestalozzi’ye göre  Temel eğitim, Meslekî eğitim ve Ahlâkî eğitime yer veren yeni bir hukuk 

düzeni yaratılmasının önemini vurgularken, meslekî eğitim için "Tarımsal eğitim kurumları" 

ile "Endüstriyel eğitim kurumları" nın kurulmasını önerir ve öğretimin iş ile, derslerin 

endüstriyel iş ile birleştirilip kaynaştırılması gerektiğini ifade eder (Aytaç, K.:2019, s.259,) 

Avrasya olarak adlandırılan topraklarımızda ve  batısında eğitim konusunda bu gelişmeler 

yaşanırken atalarımızın ana vatanı Orta Asya’ daki gelişmelere göz atmak uygun olacaktır. İlk 

Türk topluluklarında eğitim doğa ile iç içe yaşayan toplumun yaşam biçimi ile şekillenmiş, 

hikaye, masal, şiir atasözü gibi sözlü edebiyat ürünleri ise eğitimin içeriği hakkında bilgi 

veren kaynaklar olmuştur (Eğitsen Akademi, 1992. S.1). Hunlar, Göktürkler, Uygurlar 

döneminde toplumun eğitilmesi, askeri, mesleki, dini eğitim şeklinde gruplanan eğitim göçebe 

ya da bozkır kültürünü şekillendirmiş, demir işlemek, kılıç yapmak, ip eğirmek, halı ve kilim 

dokumak kuşaktan kuşağa aktarılan mesleki eğitimin ürünlerinin bir yansıması olarak tarihi 

kanıtlara esas olmuştur. Eğitimde bireyin önemini vurgulayan Farabi ise eğitimin amacının 

bireyi mutluluğa ulaştırmak olduğunu belirtmektedir (Eğitsen Akademi, s.6). Selçuklu 

döneminde 1046 yılında eğitime çok önem veren Tuğrul Bey Nişabur yakınlarında medrese 

kurulmuştur. Tokat ve Niksar 1148-1158 de   Danışmentliler Beyliği tarafından kurulan  

Yağbasan Medresesi, 11.yüzyılda Nizamülmülk ve kurduğu medreseler,  Anadolu 

Selçukluları döneminde 12-13. Yüzyılda  ise Ahi Evran ve esnaf teşkilatı  Türk eğitiminde 

mihenk taşları olarak kabul edilir. Bu dönemde Türk esnaf ve sanatkârlarının 

teşkilatlanmasıyla ortaya çıkan çıraklık eğitimi sistemi, Ahilik Ocakları ile Türk Esnaf ve 

Zanatkârlar buradaki meslektaşlarına kendilerini kabul ettirebilmek amacıyla 

teşkilatlanmışlardır. Ahi Evran, ekonomik durumu yükseltmek ve gençleri meslek sahibi 

yapmak için öncelikle ayakkabıcı ve saraç esnafını teşkilatlandırmış ve kurduğu bu teşkilatın 

başkanı olmuş, zanaat kollarının sayısı kısa sürede artmış ve Ahilik Teşkilatı ülke düzeyine 

yayılmıştır. 

 Osmanlı döneminde de devam eden ve gelişen eğitim sistemi, Orhan Bey zamanında 1330 da 

İznik’ te kurulan Orhan Gazi Medresesi ile desteklenmiş ve Bursa, Edirne gibi pek çok 

şehirde kurulan medreseler yanında, Enderun, Rüştiyeler, Daru’l Fünun v.b. kurumlar 

çeşitlenerek ve büyüyerek toplumun ve ekonominin gelişmesini tetiklemiştir. Türkiye  
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Cumhuriyeti kurulurken ise Atatürk eğitime ayrı bir önem vermiş, toplumun güçlenmesi ve 

gelişmesi için onu bir sürükleyici güç olarak görmüştür.  

1.1.Tümden Gelim ve Tüme Varımcı Bilimler Felsefesi ve Eğitim 

Bilim insanları arasında, rasyonel düşünmenin temellerini Antik Yunan döneminde M.Ö. 600-

500 lü yıllarda Milet’te yaşayan, ve yedi bilgelerden biri kabul edilen matematikçi, astronom, 

ve Sokratik öncesi filozoflardan olan Thales’ e dayandıranlar bulunmaktadır. Thales güneş 

tutulmasını, Arkhilokhos’ un deyişiyle “Ne zaman ne yapacağı belli olmayan Zeus”  yerine,  

konuyu asronomi ile açıklamaya çalışmış ve paralel doğruları  kesen bir doğru ile ortaya çıkan 

açıları v.b. bilgileri, adıyla anılan teorisi ile ortaya atmıştır (G.Lyod:1974, Lecourt, D.: s.1-

10).  

Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve toplum eleştirmeni Bertrand Russell'e göre  ise 

“Felsefe de Thales ile başlamıştır”. Platon, Thales' den söz ederken, “Yıldızları incelerken 

önündeki kuyuyu görmeyen biri” olarak bahseder. Diğer yandan “Bütün insanlar bilmek 

isterler“ ifadesiyle tanınan  Aristoteles ise, zeytinin bol çıkacağı yılı tahmin edip izlediği 

stratejiden ötürü, Thales’ i başarılı bir iş adamı olarak anar.  

Bilime katkı vererek tarihe geçenlere göz atıldığında pek çok isim ardı ardına sıralanır. M.Ö. 

500- 400 lerde yaşayan  İyonyalı Pisagor’ un  Sisam adasında bir mücevher oymacısı olan 

Mnesarchus'un oğlu olduğu neredeyse kesin bilgi olarak kabul edilmektedir. Dünyada sayılar 

üzerine kurulmuş mükemmel bir uyum gören bu matematikçi filazofun en bilinen önermesi  

“Pisagor Teoremi” dir. Lirin teline vurulması ile çekicin metal çubuk üzerine vurulması ile 

elde edilen rözenansların  benzerliğini, nesnelerin çeşitliliğinin matematiksel bir kurala 

uyması ile özdeşleştiren Pisagor bilim ve düşün dünyasına katkıları ile tarihe geçmiştir.  

Aristoles onları “Doğa üzerine rasyonel bir söylem geliştiren filazoflar” olarak tanımlamıştır. 

Empedocles (MÖ 490–MÖ 430) ise evrenin dört unsurdan (toprak, hava, su, ateş) oluştuğunu 

oluştuğunu öne sürerek, düşüncelerini; "Hiçlikten varlık yaratılamaz varlık hiç olamaz" diye
   

İfade ederek, bu dört unsurun sürekli olarak birbirine dönüştüğünü söylemiştir (Vikipedia). 

MÖ 460 - MÖ 370 yılarında yaşadığı söylenen Demokritos, geliştirdiği atomcu evren teorisi 

formülasyonu ile tanınan ve “Soruşturulmayan, üzerinde düşünülmeyen bir hayat, yaşanmaya 

değmez”  cümlesiyle ünlenen Sokrates öncesi Antik Yunan filozoflarındandır. “Atom veya 

bölünmeyen öz" teorisi ile ünlenen Demokritos'u "modern bilimin babası" olarak gören bilim 

insanlarının sayısı az değildir. Antik dönem Athena şehrinde büyük ölçüde göz ardı edilen 

Demokritos’un görüşleri, ünlü filozof Platon tarafından da şüpheyle karşılandıysa 

da Aristoteles, Demokritos’a karşı daha ılımlı bir anlayış göstermiştir. Demokritos, 

çarpışmalarla etkileşime giren, her zaman hareket halinde olan küçük parçacıklardan 

oluştuğunu söylediği parçalanamaz atomlar ile ilgili teorisiyle ünlüdür ve  onun gözle  

görülemediğini ifade ederek, atomun varlığını, altın yüzüğün çizik vb. yıpranmalarla 

ağırlığının azalmasıyla açıklar (Kaku, s.8). Bu evrende tıpkı bizim gezegenimiz gibi sayısız 

yaşanabilir dünyaların olduğunu da savunarak günümüzdeki keşiflerin sinyallerini vermiş 

olan Demokritos, Samanyolu Galaksisi’nin ışıklı görüntüsüne yıldızların ışığının sebep 

olduğunu da öne sürmüştür. Dolayısıyla enerji ile dopdolu Kozmosun işleyişini ve insanların 

düşünce biçimlerini merakla izleyen ilk filazoflar, bugün gelinen noktada görünmeyen atom 

altı parçacıklarını görünür kılan ve fermiyonlara kütle kazandıran “Higgs Bozonu”, “ nötron, 

kuark, nötrino” vb gibi daha keşfedilmeyi bekleyen pek çok atom altı parçacık 

araştırmalarının temelini atmış gibi görünmektedir. 

Atina yakınlarındaki bir zeytinlikten adını alan  Akademia,  Attika’ daki zeytinlikte Eski 

Yunan düşünür Platon tarafından , matematik, doğa bilimleri ve yönetim biçimi gibi çeşitli 

konularda öğrencilerine ders vermek için kurulmuştur ve kapısında “Buraya geometrici 

olmayan girmesin” ibaresi yer almaktadır (Lecourt, D.: s.11). |Eflatun (Platon)' un MÖ 4. 

yüzyılda ders verdiği bu okul, tarihteki ilk akademi olarak kabul edilir ve matematikçilerden 

aldığı akıl (logos) anlayışı ile değerler bütününü, sistematik olarak tartışma konusu etmiştir. 
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Platon'un Akademi geleneğini, onun ölümünden sonra öğrencileri ve felsefesini 

benimseyenler sürdürmüşler, özellikle en çok ilgi gösterdikleri konular bilim, sanat, edebiyat 

ve müzik olmuştur. Ne yazık ki MS 529' da, Bizans İmparatoru I. Justinianus, Akademi'nin 

çalışmalarına son vermiştir.  

Plato’ un olduğu kadar Aristoteles’ in de eleştirdiği atomcu gelenekten gelen düşünürlerin 

ardından, M.Ö. 341- 270 yıllarında yaşayan Epikurus kendi okulunu kurarak, “Bahçe 

Filazofları” na öncülük ederek daha çok, insan ve topluma yönelmiştir. Epikurus  “Ölümden 

korkmak bilge kişi için anlamsızdır, çünkü yaşadığımız sürece ölüm yoktur, ölüm geldiğinde 

ise artık biz yokuz” deyişi ile tanınır. Epikurus ile aynı konulara odaklanan uzakdoğudaki 

isim ise Aristo ile çağdaş olan ve felsefe dünyasında önemli kabul edilen Konfüçyus’ tur.  

Doğu topraklarında yaşayanlarında bin yıllardır kozmosu, doğayı ve insanı incelerken her 

varlığın ruhu olduğuna inandıkları anlaşılmaktadır. Antropoloji’nin de kurucusu olarak kabul 

edilen ve animizmin babası sayılan Britanyalı Edward Burnett Tylor (1832 –1917), animizmi 

her varlığın ruhu olduğuna inanan, insanlığın ilk dini inancı olarak da kabul eder. Tylor, 

animizmi ruhi varlıkların inanışı olduğunu ifade ederek, bu inancın tüm ırklarda görüldüğünü 

belirtir ve “bilgiyi, inancı, sanatı, ahlakı, hukuku, adetleri ve bireyin toplumun bir üyesi olarak 

kazandığı diğer tüm yeti ve alışkanlıklarını içeren karmaşık bütün” olarak görür.  Tylor ve 

Auguste Comte bu kuramın temsilcilerindendir. Auguste Comte, Animizmin, insan zihnini 

içinde bulunduğu hayvanca uyuşukluktan çıkardığını söylerken düşünen akıllı insanların 

felsefi ve bilimsel gelişmelere katkısını vurgulamaktadır.  

Diğer yandan Asya’ nın en eskiye dayanan devletlerinden olan Çin’ de düşünürler, Yin ve 

Yang Kuramı ve İlkeleri ile bütün kainatın işleyişini ve hareketini açıklarlar. Çin'de ortaya 

çıkmış olan kuramların pek çoğunun tarihi, tarım öncesi “Toplayıcı Avlayıcı Topluluklar' a” 

kadar uzanmaktadır. Çin tarih boyunca etkili olduğu sahalarda tıptan, astronomiye, 

kozmolojiden, tarıma, mühendisliğe kadar birçok alanda kullanılan temel bir ilke olmuştur. 

M.Ö. 551-M.Ö. 479 yılları arasında yaşamış bir bilgin ve sosyal filozof  olan 

Konfüçyüs,  erdemli insan ve uyum içinde yaşayan toplumu savunmuştur. Kainatın yasa ve 

ilkeleri, insan ve doğanın kainat ile bağı, toplumsal yönetişim ilişkilerinin asıl doğası üzerine 

kurulu olduğunu savunan Taoizm görüşünün kurucularından olan Laozi ise, Çin tarihi 

belgelerine göre milattan önce 6. Yüzyılda yaşamıştır. Kainatın işleyişi ve insan- doğa 

etkileşimi ile ilgili düşünceler Asya ve Afrika toplumlarında yetişen düşünür ve bilim 

insanları tarafından zenginleştirilmiştir.  Kadim zamanlarda çalışmak isteyen herkesin bir 

öğretmeninin (guru) olduğu, Budizm ve Janizmi etkileyen, M.Ö. 700 den itibaren kurulan 

Nalanda, Takshashila, Ujjain, Vikramshila üniversitelerine rehber olan Gurukula Eğitim  

Sisteminin doğduğu Hindistan’ da, MÖ 563-483 arasında yaşadığı tahmin edilen ruhani 

öğretmen ve Budizm'in kurucusu Gotama Buda  aydınlanmaya önem veren bir diğer düşün 

insanıdır. Hindistan eğitim geleneği daha sonra İslam dünyasında da büyük etki 

bırakmıştır. Selçuklu veziri Nizamülmülk, Nizamiye Medreseleri'ni Hint geleneğinden 

esinlenerek kurmuştur. Yine bu topraklarda yetişen en önemli isimlerden olan, 1136 Cizre 

doğumlu Cezerî’ de öğrenimini Camia Medresesi' nde tamamlayarak, çalışmalarını 

fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştırarak pek çok ilke ve buluşa imza atmıştır.  Cezerî’ nin 

babası gibi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vasal olarak hüküm süren Artuklu 

Beyliği'nin  Mardin  kolunun ikametgâhı olan Artuklu Sarayı’nda baş mühendislik yaptığı 

bilinmektedir (Vikipedia). Batı yazınında MÖ 300 

yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış 

olduğu belirtilse de, robotik alanında bilinen en eski yazılı kayıtta buluşun Cezeri'ye ait 

olduğu söylenmektedir. Zanaatkâr geleneğinin parçası olarak kabul edilen Cezeri’ nin, bir 

mucitten daha çok, cihazların teknolojisinden ziyade işçiliğine ilgi duyan bir mühendis 

olduğundan, mesleki eğitimin de şekillenmesine katkı verdiği söylenebilir. Dünya bilim 

tarihinde, bugünkü sibernetik ve robot bilimi konusunda önemli çalışmalar yapan ilk bilim 
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insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler, günümüz mekanik ve sibernetik 

bilimlerinin temel taşlarını oluşturmaktadır ve  Leonardo da Vinci'ye ilham kaynağı olduğu 

düşünülür (Britannica). Bütün bu bilgiler Anadolu’ da felsefe, bilim, eğitim ve mesleki 

eğitimin şekillenmesinde hem doğu hem de batıdan gelen derin ve eski bir birikimin ve 

kültürün etkisi olduğunu göstermektedir. 

İncelemeler buhar çağı öncesi yaşayan ve modern bilimin kurucularından olan, geometri ve 

cebiri birleştirerek “Analitik Geometri” yi bulan filazof ve bilim insanı Rene Descartes’ in 

hareket bilimini destekleyecek olan “Metafizik”  çalışmaları, Galileo’ nun ortaya attığı 

kinematik ve maddelerin kuvveti görüşünün yanı sıra teleskobu, pusula ve termometreyi  

keşfi, Evrensel çekim yasası ve Newton mekaniği v.b buluşların 16. ve17. yüzyıllarda teorik 

ve pratik mekaniğin birlikte gelişmelerini tetiklediğini göstermektedir (Lecourt, s.15). Alman 

bilim adamı Johannes Kepler ise gezegensel hareket yasaları ile Newton’ un evrensel 

yerçekimi kuvveti teorisine dayanak sağlamıştır (Wikipedia, erişim tarihi, 21.07.2022). Bu 

dönemde İngiliz filazof “İnsanın Anlama Yetisi Üstüne Bir Deneme” (1690) , David Hume 

‘nin  “İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme”  ve Immanuel Kant’ ın “Üç Eleştirisi” eserleri, 

bilgi üretiminin insan algısı ve düşünce sistemi ile etkileşimini, yaşam tarzları üzerindeki 

yankılarını izler ve yorumlar. Hume, Kant'ın aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine 

inanmıştır. Bilimsel çalışmalarla nesneleri birbirine bağlayıp dünyayı daha anlaşılabilir bir yer 

haline getirebileceğimizi savunan Kant, nesnellik kriterine vurgu yaparak bilgi felsefesine 

getirdiği anlayışla ahlak felsefesine katkı yapmıştır; “Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki 

ahlak yasası” deyişine “ Pratik Aklın Eleştirisi” nde yer verir ve ahlak eylemini büyüteç altına 

alır. “Güzel olanı zaman ve mekan içinde deneyimlerken farklı yetilerimizin ahenk içinde 

işlemesi sonucunda haz duyarız ve bunun kriterlerini bilimsel olarak açıklayamayız, bu öznel 

bir deneyimdir ancak yetiler her insanda ortak olduğundan düşüncemizi başkasıyla 

paylaşabilir, bu düşüncenin evrensel olduğunu iddia edebiliriz” sözleri ile bilimle sanatın 

etkileşimine de vurgu yapan Kant, öznel deneyimle başlayan  ancak sonrasında evrensel bir 

yargıya doğru atılan beğeni yargısı görüşü ile modern estetik anlayışına temel olmuş ve sanat 

eserleri hakkında diyalog kurmanın zeminini hazırlamıştır ( Lecourt, D.: s.14, s.21,  Kant, 

sayfa 27,56, 59) . O’ na göre estetik deneyim, normalde fenomenleri (nesneleri) 

anlamlandırmak yani bilgi üretmek için kullandığımız anlama yetisini (teorik akıl) ahlaki 

kurallar koyan pratik akıl yetisi ile bir araya gelir ve sanat, estetik ve güzellik konularına da 

bütünleştirir. Sadece kendi çıkarlarını değil, evrensel olarak insanların çıkarlarını dikkate 

almayı öğütleyen Kant’ın destekleyicilerinden Georg Wilhelm Friedrich Hegel ( 1770-1831) 

için ise dünya demek mantık demektir. Hegel, İnsanların mantığın sınırlarını çözdükleri anda 

beşerin sınırlarını da çözmüş olacaklarına inanır (Lecourt , D. s.14, s.21).   

 İnsanı ve evrenin baştan sona merakla inceleyen diğer bir filazof olan August Comte 

entelektüel devrim aracılığıyla kökten yeni bir felsefe yapmanın yöntemini aramış, Newton’ 

un sozsuz çeşitlilikte astronomik fenomenleri tek bir yasayla açıklamış, her bilimsel 

varsayımın gerçekten değerlendirilebilir olması konusuna vurgu yaparak “Rasyonel Öngörü” 

nün bilim için önemini ortaya koymuştur. ABD’ nde doğup 1908- 1998 yılları arasında 

yaşayan, Pennsylvanya ve Harvard Üniversitesi’ nin önemli bilim insanlarından olan Nelson 

Goodman ise, Hume‘un tüme varımcı mantığını açıklarken “Geçerli Tahminler ve Geçersiz 

Tahminler arasındaki ayrım” a dikkat çekmektedir. Goodman, mühendislerin edinilen 

bilgilerden yola çıkarak, uygun bulunan endüstriye uygulama çabaları ile belki de endüstri 

devriminin temellerini atmış, ancak Comte bunu sınırlı bir beceri olarak yorumlamıştır.  Bu 

dönemde “Tüme Varımcı Bilimler Felsefesi” kürsüsünün başkanlığını da yapan ve kütle, 

kuvvet, uzam, zaman kavramlarını felsefi düşünce, tarihsel soruşturma ve psikolojik analizle 

bir bütün içinde inceleyen, “Düşünce Ekonomisi” tezi ile evrimci bakış açısına sahip olan 

Ernst Mach’ ın mirasına sahip çıkan Viyana Çevresi filazofları ve Albert Einstain mekanik 

konusuna da farklı yaklaşımlar getirmiştir. 1929 krizinin yaşandığı bu dönemde “Bilim 
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Felsefesi” nin temellerinin atıldığı süreçte, farklı filazofların tüm görüşlerinin sorgulandığı, 

mercek altına alındığı, sonunda yeni felsefi arayışların” toplumsal ve ekonomik düzeni 

rasyonel olarak dönüştürmek” amacıyla bilginin farklı dallarını birleştirmek dileğinde 

uzlaşıldığı görülmektedir. Sonraki yıllarda ABD ne taşınan Viyana Çevresi üyeleri mantıkçı 

olguculuk görüşünü yeni dünyaya taşıyarak kısa sürede önemli kurumsal mevkiler elde 

etmişler ve ABD’ de pragmatizm büyük ölçüde kamusal alanı terk etmiştir (Lecourt. D.: s.80-

90). Aynı dönemde analitik felsefenin kurucularından olan savaş karşıtı bir barışsever olan 

Bertrand Arthur William Russell’ ın çalışmaları mantık, matematik, dilbilim, bilgisayar 

teknolojisi ve felsefeyi, özellikle de dil felsefesi, epistemoloji ve metafiziği önemli ölçüde 

etkilemiştir. 19.yüzyılda İskoç metafizikçi James Frederick Ferrier’ in ortaya attığı 

“Epistomoloji” kelimesi, bilgi (episteme) üzerine rasyonel (logos) söylem anlamındadır ve 

Yunancadan gelmektedir ve Fransız filazof Bertrand Russell’ın da 1900 lerin başında bu 

terimi kullandığı görülmektedir.  İnsan haklarını ve düşünce özgürlüğünü savunduğu yazıları 

dolayısıyla 1950 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen Russell, tüme varımcı 

yaklaşımlarıyla David Hume ile ilişkili görülür. Bilimin Toplum Üzerindeki Etkileri, İktidar, 

Eğitim Üzerine gibi eserler yazan Russel bilim felsefesine katkılar vermiştir. Bilim 

felfefesinden düşünce bilimine geçişte katkıları olan Russell, bilişsel bilimler, enformasyon 

işleyişi, yapay zeka kavramlarının ortaya atıldığı ve Claude Bernard deyişiyle, beynin 

“nöronları ölümü ve doğumu yoluyla sinaptik ve hücresel yenilenmeye mahkum bir sistem” 

olması görüşünün uzantısı olarak biyoloji ve fiziğin bir potaya koyulmasını görmüştür. Bu 

yıllarda İngiltere’ de LSE 1946-1969 da dersler veren ve Einstain’ in görelilik kuramına da 

ilgi duyan Karl Raimund Popper  tümevarım ilkesinin geçersizliği nedeniyle, kuramlar hiçbir 

zaman deneysel olarak doğrulanamaz, ama “Yanlışlanabilir” görüşünü savunmuş ve 

epistomolojik tartışmalara referans olarak, evrenin çözümsüzlüğünü ve gelişen açık bir 

toplumu savunmuştur.  Kantçı sorgulamayla bağ kuran Karl Popper, en iyi kuramı "zamana 

bağlı olarak yanlışlanabilir, çürütülebilir olan kuramdır" olarak tanımlarken, totoliterizmin 

eleştirisini de Berrand Russell’ dan devralır (Lecourt. D.: s.82). Matematik eğitimi alarak 

ardından felsefe ve edebiyat alanlarında doktora yapan Sorbonne Üniversitesi 

profösörlerinden ve “Zeka bilimle karşılaştırıldığında genç değildir, kendi önyargıları 

yaşındadır“ ifadesi ile tanınan G. Bechelard (1884-1962)ise yeni bilimsel anlayışa yön vermiş 

ve fizikçi filazofların, kimya ve kimya ve biyolojik bilimlerin yol açacağı  sorgulamaları 

öngörmelerinin yolunu açmıştır. İnsanlık antik çağdaki filazofların önerdiği toprak, su, ateş ve 

hava elementleri öğretisinin gelişmesine, Antoine Laurent’ in, İskoç kimyageri Joseph Black’ 

ın "sabit gaz" dediği karbondioksiti bulmasının ardından, “yetkin gaz” diye tanımladığı 

oksijeni bularak “Maddenin Korunumu Kanunu” nu ortaya koymasına ve modern kimyanın 

temellerinin atılmasına şahit olmuştur. 

Birbirini izleyen buluşlar arasında yer alan bir diğeri de Rus kökenli kimyager ve mucit 

Dmitriy İvanoviç Mendeleyev’ in 1869 yılındaki  “Periodik Kanun” keşfi, Jeokimya biliminin 

de gelişmesini sağlamış ve kimyanın kaosuna düzen ve öngörülebilirliğe kavuşturmuştur. 

Hemen ardından 1898 yılında Marie ve Pierre Curie’ lerin “radyum” ışınımı ve radyasyon 

konusundaki keşifleri de fizik ve kimya alanına büyük katkılar sağlamıştır. Marie Skłodowska 

Curie radyoloji bilimini kurmuş radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu 

araştırmaları sonucu Nobel Ödülü'ne layık görülmüş fizikçi ve kimyagerdir ve Einstan ile 

yaptığı bilim sohbetleri ile de anılmış olup, jeologların kaya oluşumu konusundaki 

çalışmalarına da ışık tutmuştur. Bütün bu gelişmeler yaşanırken  Glenn T. Seaborg 1945 

yılında meslektaşlarının itirazlarına rağmen, Mendeleyev’in oluşturduğu tabloda köklü bir 

değişim önermiş ve “ aktinit dizisi” ni tabloya eklemiştir. 1955’te California Ü niversitesi’nin 

Berkeley Laboratuvarları’nda Albert Ghiorso, Bernard G. Harvey, Gregor. R. Ciıoppin, 

Stanley G. Thompson ve Glenn T. Seabory, elde ettikleri yapay elemente ‘Mendelevyum’ 
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adını vererek, periyodik tabloyu oluşturan Mendeleyev’in, bir elementin adıyla da bu tabloya 

girmesini sağlamışlardır. 

1956 yılında mantıkçıları, matematikçileri, fizikçileri, biyoloji bilginlerini, psikologları ve dil 

bilimcileri Cenevre’ de bir araya getiren Jean Pigget, disiplinler arası etkileşimi ve 21. 

Yüzyıla şekil verecek bilimsel araştırmalara öncülük etmiştir. Avusturyalı fizikçi Erwin 

Schrödinger, “Hayat Nedir” eserinde kullandığı “Kod” kelimesi ile temel bilimsel devrimin 

ekseni olan ve moleküler biyoloji kavramını gündeme taşır. Biyoloji bilimindeki gelişmelere 

katkıda bulunan G. Canguilhem ise “bilimin anlamını yaşamın maceralı bir teşebbüsü 

olmaktan aldığını” ifade eder ve “Dirimselciliği” savunmuştır. Bu bilim insanı “yaşam 

problemleri üzerinde düşünmeyi, bir çıkrığı ya da döküm bir körüğü kullanmaktansa bir 

yumurtayı inceleyerek yapan kişiyi”, dirimselci olarak tanımlar. Bilimsel hakikate kafa yoran 

düşünürler rasyonelitenin dokunulmaz olmadığına vurgu yaparak “Akıl tarih içinde değişir, 

bilim kendi geleceğini kendi yönetir” derken herşeyin zamanla değişeceğini söyleyen Aristo 

ile hem fikirdir. G. Holton bir kişinin yenilikçi çalışmalarını mercek altına alırken Einstain, 

Niels Bohr’ un tamamlayıcılık ilkesi ve Enrico Fermi’ nin düşüncelerine ışık tutarak, kuantum 

mekaniğinin temel ilkesine dikkati çeker. Bütün bunlar bilimler felsefesinin ve tarihinin 

öğretilmesinin, bilimlerin öğretilmesi kadar, felsefesinin de öğretilmesinin önemini ortaya 

çıkarmaktadır. Bilimler felsefesine katkı yapan Max Plank, Niels Bohr,  Werner Heisenberg, 

Erwin Shrödinger, Louis Brogli gibi fizikçiler, 1970 lerde Jacques Monod, François Jacob 

gibi biyologlar, Canguilhem ve Dagognet v.b. filozof biyologlar, kimyacı Ilya Prigogine, 

filazof Isabelle Stengers v.b. bilim insanları konunun çok yönlü tartışılmasına ortam 

sağlamıştır. Doğal olarak Nöronal İnsan eserinin yazarı Jean-Pierra Changeux, Tutkuların 

Biyolojisi eseriyle Jean-Didier Vincent, Bilincin Biyolojisi ile Nobel ödülü kazanan Gerard 

Edelman, "Neurophilosophy of the Dream" eserini yazan Claude Debru v.b. bilim insanlarının 

kendi yöntemleri üzerine düşünmelerinin, felsefenin yapıcı bir anlamda yenilenmesine 

katkılarını ortaya koydular.  Hepsi düşüncenin beyinle ilişkisi, gelişme ile evrim arasındaki, 

birey oluş ile sıralı oluş arasındaki ilişkiyi sorgulamanın ipuçlarını verirler. Dolayısıyla teoriyi 

deneyimden, deneyimi de tıbbi, endüstriyel vb gelişmelerden farklılaştırdılar (Wikipedia).   

Doğal olarak tüm bu gelişmeler çerçevesinde astrofizikçiler kozmolojik sorularıyla felsefi 

hareketliliğe katkı verdiler ve evrenin içindeki yaşamı inceleyen eksobiyoloji, biyoloji 

felsefesi, iktisat felsefesi, sosyoloji felsefesi v.b. kavramlarla birlikte entelektüel bir 

macerayla eğitim felsefesini şekillendirdiler ve yapay zeka kavramına alt yapı oluşturdular. 

Dolayısıyla tarihin derinliklerinden gelen düşüncelerle beslenen ve H. Arslan tarafından 

“Erdemli olma ve mutlu yaşama talebinin, kısaca bilgeliğe ulaşma özleminin en hakiki ve 

belki tek ifadesi” olarak tanımlanan felsefe bilimi, zaman içinde eğitim felsefesi olarak bilinen 

yeni bir disiplini de bünyesine almıştır. Ancak eğitimin kendisi insanlık tarihi kadar eskidir, 

çünkü oğluna hayatını devam ettirmesi, kazanması için maharetini ve mesleğini öğreten baba, 

kızına ev işlerini, dikişi öğreten anne bunları yaparken eğitimle ilgili bir faaliyet yerine 

getirmekteydi (A.Arslan, s.37, 329-335).  Daha açık bir ifadeyle bilinçli ve varlıklı insanların 

çocukları için eğitimciler tahsis ettiği eski gelenekler daha sonra tüm toplumu kapsayan okul 

sistemlerini, mesleki eğitimi, üniversiteleri doğurmuş ve gelişmelerin yolunu açmıştır. 

Günümüzde kapsamı, önemi ve değeri açısından farklı bir boyuta ulaşan eğitimin her yaştaki 

meslek gruplarına ait insanların sürekli ve çeşitli eğitime yönlenmeleri, hedef olarak 

belirlenmiş görünmektedir. Eğitimin mesleki bilgiler ve beceriler kazandırması yanında 

ahlaki, estetik değerler kazanmaları ve zihinsel, duygusal yeteneklerinin geliştirilmesi 

amaçlanmaktadır. Yani Platon, bilim ve felsefe eğitimi gören kişiyi eğitilmiş insan olarak 

tanımlarken, H. Spencer bir endüstri ve ticaret toplumunda kendisini ayakta tutabilecek, 

ailesine bakabilip iyi bir yurttaş olabilecek, entelektüel gelişimini sürdürebilecek insanı bu 

tanımlamayla özdeşleştirir. Eğitimin amacını bilginin toplumsal geleneğini kazandırmakla 

ilişkilendiren filazoflar bunu bir tür miras olarak tanımlayarak, insanlığın zihinsel, estetik 
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moral ve maddi başarılarını içine alan “kültür” kavramı ile ilişkilendirir. Eğitim filazofu 

J.Dewey ise, eğitimin arzu edilir bir toplum biçimi olan demokratik toplumu kolaylaştıran bir 

araç görevi üstlendiğini belirtir, daha açık bir anlatımla iyi bir toplum düzeninin 

gerçekleştirilmesinde vazgeçilmezdir ( Arslan, A.: s.337).  

2. Mesleki Eğitim Kavramı ve Türk Eğitim Sisteminin Gelişimi 

Antik çağlardan beri insanların gereksinimlerini karşılanmak için farklı yetkinlikler 

geliştirdikleri ve bu özelliklerini yaşamlarını desteklemek için kullandıkları, işbirlikleri 

yaptıkları, farklı üretim sorumluluklarını üstlendikleri, farklı mal, hizmet ve bilgileri ortaya 

koymak için mesleklerini çeşitlendirdikleri söylenebilir.  Bu nedenle “Mesleki Eğitim” çağlar 

boyunca insanların ilgisini çekmiş ve ihtiyaçların giderilmesindeki önemi vurgulanmış, 

ekonominin güç kaynaklarından biri olmuştur. Kadim çağlara dayanan Gurukula Eğitim 

sistemi, meslek edinmek isteyenlerle guruları bir araya getirmiş ve doğudaki bilim yuvalarına 

öncülük etmiştir. Dolayısıyla bilimle iç içe şekillenen mesleki eğitimin yolculuğu gelecekte 

yapılması gerekenlere her zaman ışık tutmuştur. Türk Mesleki Eğitimi özellikle var olduğu 

toprakların konumu nedeniyle Avrupa ve Asya’ daki gelişmeler çerçevesinde ele alınır. 

Avrupa eğitim tarihi ile ilgili araştırmalar konuyu antik çağlara dayandırırken, Türklerin 

anavatanı Orta Asya’ daki gelişmeler o dönemin yazıtlarına, sözlü anlatıların izlerine 

gitmektedir. Ülkemizde mesleki ve teknik beceri kazanımı ortaöğretim düzeyinde 

başlamaktadır. Dünya’da da mesleki eğitim hem ortaöğretim sonrası hem de yüksekokul 

düzeyinde sunulmakta, eğitimi sağlayan eğitim kurumlarının amacı  ise farklılıklar  

göstermektedir (Silverberg, 2004, s.115). Kısacası mesleki eğitim evrensel ölçüde, “istihdam 

için meslek ile ilgili beceriler sağlamak” tır  (Boateng, 2012, s.109). 

Anadolu topraklarında yerleşik düzene geçtiği dönemden başlayarak Türk toplumunun 

şekillenmesini etkileyen eğitim anlayışı, doğu ve batının uygulamalarının sentezi olmuştur. 

Yeni dünya görüşü doğrultusunda stratejiler oluşturan Atatürk, Tevhidi Tedrisad kanunu ile 

toplumun eğitiminin şekillenmesini sağlamıştır (İnalcık, Halil, s.72-73). Cumhuriyetin 

kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye eğitiminin amacı, bilgiyi insan için fazla bir 

süs, bir tahakküm aracı veya medeni zevkten ziyade maddi hayatta muvaffak olmayı temin 

eden uygulamaya dönük bir araç haline getirmektir” sözlerinin yansımalarını genç Türkiye’ 

nin eğitim politika ve programlarında görmek mümkündür. Mustafa Kemal’ in bir ideolojisi 

olduğunu belirten İsmet Giritli bu ideolojinin pozitivizm, pragmatizm ve realizm 

felsefelerinden yararlandığını “ulusal modernleşme” yi hedeflediğini, devletin işleyişine ve 

kültürel arka planına dayanak oluşturduğunu belirtmektedir (Giritli, İ: s.22).  Bu düşünce 

akımı eğitimin şekillenmesinde önemli birer referanstır ve Cumhuriyetten günümüze kadar 

etkin olmuştur. 

Cumhuriyet rejiminin temel amacı “milli yurttaş” tipini yetiştirmektir. İdeolojik pragmatizme 

örnek teşkil eden bu durum öğrenciye milli kültürü aşılamak yolunu seçmiştir. Okula 

devem eden her vatandaşı aynı milli ülkülere, aynı milli hedeflere bağlamak için gereken 

davranışların telkini en önemli görev olarak ele alınmış ve bütün ders programlarında dersin 

hedefleri ile Türkiye Cumhuriyetinin ilkeleri arasında bağ kurulmuştur. Yani Cumhuriyet 

tarihi boyunca derslerin kazanımları cumhuriyet ideolojisi ile somutlaşan hedeflerle uyumlu 

hazırlanmıştır.  Şimşek ve Kartal, pragmatizmdeki eğitimin topluma kültürel unsurları 

naklederek, kültürün devamlılığını sağladığını vurgulamakta ve Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduktan sonra kültürel bir ortaklaşma oluşturmak için özellikle 1930 lu yıllardan 

sonra kültür birliği oluşturma yoluna gidildiğini ifade etmektedirler ( Ş i m ş e , A . -

S , K a r t a l ) . İlgili kaynaklar farklı eğitim felsefesi yaklaşımlarının sentezini benimseyen 

Atatürk’ ün  "Eğitim ve öğretim yönetiminin işe ve uygulamaya dayanması ilkelerine uymak 

şarttır" (1923) sözüne dikkat çekmekte ve  Türk milletinin çağdaş uygarlıkta yerini almasını 

sağlayacak bir eğitim felsefesi ve  politikası ile desteklediğini belirtmektedir (Erdem, A. R.; s. 

5-9). Eğitimin işe yarar, üretici ve başarılı aktif insan yetiştirmeyi hedeflemesinin önemini 
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dile getiren Selim Sönmez “eğitim  uygulamalı ve faydacı olmasına vurgu yapmakta ve O’ na 

göre bir eğitim filazofu olan Atatürk ” eğitimin meslek kazandırması, işe yarar, üretici ve 

hayatta başarılı olacak  insanlar  yetiş t i rme s ine”  önem  ve rmek ted i r  (Sönmez, S.: 323). 

Atatürk söylevinde g e r e k l i  i l k e  v e  b i l g i l e r i n  etkin ve verimli eğitimle uygulamalı 

olarak öğrencilere verilmesinin  önemine değinmiştir (Atatürkün söylev ve demeçleri, cilt 1, s. 

230-231). Atatürk görüşlerini “Ulusumuzun yaratıcılığının geliştirilmesi ve bu sayede 

layık olduğu uygarlık düzeyine yükselmesi doğal olarak, yetenekli yüksek meslek sahiplerini 

yetiştirmekle mümkündür "diyerek “teknik elemanlar yetirmek..." ten söz etmektedir. 

Hayatın her çalışma safhasında olduğu gibi, özellikle öğretim hayatında, sıkı disiplin 

başarının şartını vurgulayan Atatürk, İzmir İktisad Kongresinde şu konuşmayı yapmıştır: 

“Memleket evladını hayatta fiilen etkili ve faydalı verimli kılmak için gerekli bilgileri işe 

dayalı olarak vermeliyiz.” Bu konuşması; idealist ve natüralist felsefelere dayanan iş eğitimi 

akımının temel görüşü olan “insanı iş yapabilir hale getirme” görüşüyle örtüşmekte ve 

mesleki eğitime de vurgu yapmaktadır (Şerif Budak). Genç Cumhuriyet Türkiyesi güçlüklerin 

aşılmasında eğitimin anahtar rolünün olduğuna inandığı için eğitime çok önem vermiş, 

problem çözebilen insan yetiştirmeye özen göstermiştir. 

 Atatürk, eğitim sisteminin, eğitim programlarının bilimsel olmasının önemi üzerinde 

durmuştur. Bu konudaki sözleri şunlardır; "Milletimizin siyasi, içtimai hayatında, milletimizin 

fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır". Bir milletin medeniyetini kültürüyle 

ilişkili gören Atatürk, medeniyeti kültürün özel bir durumu olarak açıklamış, insan 

toplumunun devlet, düşünce ve ekonomik olarak üç tür faaliyetiyle çağdaş uygarlığa zemin 

hazırlanacağını bunun eğitimle sağlanacağını ifade etmiştir. Çağdaş uygarlığın temel kaynağı, 

bu teknolojiyi doğuran dünya görüşü, yaşam biçimi ve zihniyetidir. Bunun için de çağdaş 

yaşayış biçimi benimsenmeden, çağdaş dünya görüşüne sahip olunmadan, toplumun 

değişmesi ve gelişmesi olanaksızdı. Çağdaşlaşabilmek için yaratıcı olmak gereklidir. Bu da 

ancak teknolojiyi meydana getiren zihniyet ve yaşam biçimini elde etmekle gerçekleşir. 

Atatürk döneminin kültür ve eğitim anlayışı, Türk toplumunun değişmesini, gelişmesini ve 

böylece çağdaşlaşmasını sonuçlandıracak bir karakter göstermekteydi.  (Afet İnan- Reşat 

Kaynar: s. 579 - 584). Atatürk "Sizin başarınız, Cumhuriyet´in başarısı olacaktır." diyen 

Atatürk, iyi eğiticiler olmadan, iyi eğitim olmayacağına dikkat çekmiştir (Atatürkçü 

Düşünme, 1995, sayfa 4,9). O’ nun bu sözleri eğitimcilerin, eğitimin bilimsel gelişmelerle iç 

içe olmasının önemini vurgulamaktadır. Öyleyse 21.yüzyılda yaşamın şekillenmesi 

dijitalizasyon temelinde olduğu için mesleki eğitimin de dijitalizasyona temel oluşturan 

bilimsel gelişmelerle şekillenmesi, disiplinlerarası programlarla desteklenmesi zorunluluğu 

vardır.  

20. Yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyıl, Endüstri 4.0 ile değişen yeni meslekleri ve bunların 

eğitim sistemlerini ele alan araştırmalara konu olmuştur. Kalifiye elemanların bilgi ve becerisi 

ekonomik başarının da temeli olduğundan ülkenin kalkınması için önemlidir. Mesleki eğitim 

bu bakış açılarıyla yeni çağın buluşlarını inceleyerek, gerekli olanlarını belirlemeli ve hızla, 

kolay uygulama yöntemleriyle, kaynakların verimli kullanmasına odaklanarak yenilikleri 

kendi bünyesine eklemlendirmelidir. Zamanını doldurmuş ve eskimiş yaklaşım ve 

uygulamalardan kurtularak mesleklerin yenilenmesini, gelişmesini, çeşitlenerek 

zenginleşmesini tetikleyecek alt yapının kurulması önemlidir. Programlar, geliştirme tarzı, 

program içeriği, kullanılan eğitim yöntemleri, yönetim yapısı, eğitimcilerin yetiştirilme 

yöntemlerinin yeni bir anlayışla ele alınması zorunluluğu vardır. İnsan doğası ve fizyolojik 

özellikleri hakkındaki yeni bilimsel görüşlere dayanan bilgiler ve düşünceler mesleki eğitimin 

gelişmesinin önünü açacaktır. Doğal olarak eğitimin kalitesi, yetişen yeni nesil meslek sahibi 

gençleri istihdan edecek olan sektörlerin de performansını etkileyecektir. 

 Halen Türkiye Cumhuriyeti ile Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve YÖK ile desteklenen 

eğitim çalışmaları toplumun sürükleyici gücü olarak sürdürülmektedir. 21. Yüzyılda dijital 
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çağ teknolojilerinin sektörlere etkisi ve Endüstri 4.0 stratejisi uygulamaları, varolan iş 

modellerini değiştirirken, meslekleri ve mesleki eğitimi farklı biçimlerde dönüşüme 

uğratmıştır. Bazı meslekler ortadan kalkarken yepyeni meslekler ortaya çıkmış ve kurumlarda 

çevrim içi eğitimlerle desteklenen eğitim modelleri benimsenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına 

alan COVID 19 pandemi sürecinde dijital alt yapıları bulunan ve bunları iyi kullanan işgücüne 

sahip olan kamu kurumları, iş dünyası ve güçlü akademik kadroları olan eğitim kurumları v.b. 

ile faaliyetlerini kolaylıkla sürdürebilmiştir.  

2.0. Mesleki Eğitim ve Eğitim Kalitesi 

Meslek yüksekokullarının kuruluş amacı; değişen koşullara çabuk adapte olabilen, 

problemlerle karşılaştığında analitik düşünerek pratik ve doğru çözümler üretebilen, 

sorumluluk alacak derecede mesleki birikime sahip, iyi iletişim kurabilen ve ekip 

çalışmalarına yatkın, alanındaki yenilikleri takip eden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmek 

olduğundan yeni gelişmeler doğrultusunda mesleki eğitim sisteminin yapılandırılması 

zorunluluğu doğmuştur. Çünkü eğitim sistemlerinin kalitesinin değişkenlerinden biri olarak 

da düşünülen başarı, genel olarak, okul ortamındaki belirli bir ders ya da akademik 

programdan bireyin ne derece yararlandığının bir göstergesi olarak tanımlanmaktadır 

(Türkmen,B.-Y. Aydemir:1630-39). Öyleyse bireylerin başarısını etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi ve bu faktörler üzerinde eğitim sistemini geliştirici yönde araştırmalar yapılması, 

bireyin eğitim sisteminde belirlenen hedeflere ulaşması bakımından önem taşımaktadır. 

Bireylere hedeflerine ulaşma becerisi ve bir işte uzmanlık belgesi yükseköğretim kurumları 

aracılığıyla verildiğinden, ekonominin dinamik gücü olan ve Yükseköğretim Sisteminin 

temelini oluşturan üniversitelerin birimi olan meslek yüksekokullarının da organizasyon 

içindeki yeri ve önemi açıktır. (Ulus, L.,- N. Tuncer, Ş. Sözen: 2015, s.1). Meslek Yüksek 

Okulları bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak hızla gelişen iş kollarının ihtiyaç 

duyduğu insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla gereken eğitim ve öğretimi vermelidir. 

Dolayısıyla mesleki eğitimin amacı, endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikte bireylerin 

yetiştirilmesi, yeteneklerinin geliştirilmesi, nitelikli iş gücü vasıfları kazanmasında rol 

oynamak, bu yolla istihtamı desteklemektir. Dünya örneklerine bakıldığında, mesleki eğitime 

büyük önemin verildiği ve özellikle Almanya, Avusturya ve İsviçre’de kaliteli mesleki eğitim 

ve öğretim sunulduğu görülmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinden özellikle Almanya’nın “ikili 

mesleki eğitim modeli” (iş tabanlı mesleki eğitim ve öğretim modeli) ile çağın 

yakalanmasında başarılı olduğu gözlenmektedir. Yeni oluşturulan birçok iş alanı, üst düzey 

uzmanlık ve mesleki eğitim gerektirdiğinden, mesleki eğitimin öğrenenlere sürekli olarak 

çeşitli temel becerileri kazandırması beklenmektedir. Mesleki eğitim iş becerileri, aile yaşam 

becerileri ve bireysel becerileri öğreterek insanlara kaliteli bir yaşam kaynağı sunabilir ve bu 

becerileri edinen bireyler geleceği daha fazla uyum ve dayanıklılıkla karşılayabilirler 

(Türkmen,B.-Y. Aydemir:1630-39). Bu tür eğitimlere destek veren ülke yönetimleri nitelikli 

insan gücüne ihtiyaç duyan işletme ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaktadırlar. Bu 

bağlamda etkin liderlik, yeni mesleki eğitimde olması gereken en önemli değişkenlerden biri 

durumundadır. Agrawals konunun önemini “Mesleki ve teknik eğitim daha iyi istihdam 

olanakları için bir pasaporttur” biçiminde vurgulamaktadır (Agrawals: s.17).  Çünkü meslek 

yüksek okullarındaki teorik bilgiler ile iş piyasasındaki uygulama ve tecrübe birleşerek, 

sadece iş dünyasındaki gerçek hayat deneyimli çalışanlara sahip olmayı garantilemez, aynı 

zamanda genç bireylerin iş gücü piyasasına geçişini kolaylaştırır” (Euler, 2013, s.4). 

Sektörlerde istihdam edilen çalışanlar ise mesleki eğitim sonrasında gerekli eğitimleri çevrim 

içi izleyerek kendilerini sürekli yenileyip geliştirebileceklerdir. Bu nedenle mesleki eğitim 

sisteminin Endüstri 4.0’ ın nesnelerin interneti, yapay zeka, AR, COBOT v.b teknolojileri, 

araçları ve bütünleyicisi olan Kalite 4.0 yaklaşımından destek alması gerekir. 

3. Endüstri 4.0’ ın Bütünleyici Yaklaşımı Kalite 4.0 ve Kalite Ekosistemi  
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Endüstri 4.0 stratejisinin tanıtılmasından sonraki son 10 yıl boyunca klasik Kalite Yönetimi 

çalışmaları teknoloji, süreç ve insan temelindeki konulara odaklanarak Kalite 4.0 kavramını 

destekleyen 11 boyut ve 55 alt boyut üzerine yoğunlaşmış, dijitalizasyon ve endüstrinin 

bütünleşmesine kalite boyutunda katkı sağlamıştır ( Ş.Gümüşoğlu, 2022, s.2-18). İlgili kurum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çizim 1.Operasyonel Mükemmelliği Sağlayan Kalite Yaklaşımı ve Boyutları (Gümüşoğlu, Ş.) 

ve yetkililerce geliştirilen temel Kalite 4.0 modeli Çizim 1.’ de yer almaktadır. Model dijital 

etkiyi genişleterek teknolojinin desteğiyle liderlik, kültür, yetkinlik, işbirliği ve ortaklıklar, 

veri, analiz, ölçeklenebilirlik, bağlanabilirlik, yönetim sistemi, mobil uygulamalar  ve uyum 

boyutlarının  dönüşümüne alt yapı hazırlayarak ,insanları,  teknolojiyi ve süreçleri kapsayan 

verileri yeni  yollarla birleştirir. Söz konusu dönüşümde kalitenin iyileştirilmesi, izlenmesi ve 

sürdürülebilmesi için kalite liderliği anlayışını öne çıkar ve bilişim ve iletişim teknolojilerine 

yatkın, eğitimli, açık fikirli, şeffaf, istekli, cesaretli insan gücü önem kazanır.  Kalite 4.0 

süreçlerde gerçekleşen işin etkinliğini, tedarik zinciri performansını, mamul yenilikleri ve iş 

modellerindeki dönüşümleri ele alan dönüşümlerin hızlı ve düzgün yapılmasının alt yapısını 

sağlamakta, bir yol haritası sunmaktadır. Dolayısıyla kalite yönetim anlayışı konusunda 

eksikliği olan kurumlar Endüstri 4.0 ve Kalite 4.0 etkileşiminin önünde bir engel olarak 

görülmekte ve dünün sorunları ile uğraşan verimsiz kalite takımları olarak tanımlanmaktadır. 

Kalite 4.0 ın üniversitelerin meslek yüksek okulu eğitiminde, 11 boyut ve ve alt boyutları 

kapsamında uygulanabilirliği de olanaklıdır. (Gümüşoğlu, Ş, s.2-18).  

Bu özellikleri ile Kalite 4.0 Endüstri 4.0 ın referansıdır ve teknoloji kullanıcılarının ve 

yönetilen süreçlerin değerini maksimize etmeyi hedefler. Bu nedenle Kalite 4.0 bir 

“Ekosistem” dir ve bu yapı, yapay zeka kapsamında, derin öğrenme, makine öğrenme, yapay 

sinir ağlarını, blok zincir teknolojisini, büyük veri analitiği ve teknolojilerini bir araya getirir. 

Çizim 2. Kalite 4.0 ekosistemini destekleyen araçları ve yapay zeka  ve otomasyon süreçlerin 

işleyişinde beklenen değeri yaratmak için kullanılmasında  birbiriyle ilişkilerinin nasıl 

olacağını göstermektedir (Gümüşoğlu,Ş. s. 3). Kalite 4.0 sistemi hizmet üreten finans, lojistik,  

gıda, turizm v.b. sektörleri etkilediği gibi eğitim sistemlerini de etkilemiş ve dijital 

teknolojilerden destek alarak şekillenen yeni eğitim ve öğretim modelleri ortaya çıkmıştır. 20. 

Yüzyılın son çeyreği ve 21. Yüzyıl bu anlamda tüm eğitim sistemi gibi mesleki eğitim 

kurumları da değişim dönüşüm dönemi yaşamış ve çeşitli bilimsel çalışmalara ve 

araştırmalara konu olmuştur.  
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Çizim 2. Kalite 4.0 Ekosistemi ve Araçları (Gümüşoğlu, Ş., 2022) 

 

3.0. Endüstri 4.0 Stratejisi ve Kalite Yaklaşımı Desteğinde Mesleki Eğitim İçin 

Reorganizasyon Uygulaması 

İnsanlar birey olarak kendisi ve başkaları daha iyi yaşasın diye hayatın gerektirdiği mal, 

hizmet ve bilgi üretmeyi iş edinir. Ürettiğinin daha iyi olması için çabalarken yaptığı işin 

gerektirdiği bilgiyi öğrenmek, deneyimlemek, düşünerek öğrendiklerini geliştirmek ister. 

Bütün bu uğraşılarla meşgul olan kişi işini yaparken kendini ister istemez ailesi, arkadaşları 

ve içinde bulunduğu topluluk içindeki pek çok bağlantının, ilişkilerin, ortak girişimlerin, 

etkileşimlerin, kurumların, oluşumların tam ortasında bulur.  

Mesleki eğitimi usta çırak ilişkisinden bugünkü boyutuna taşıyan birikimlerin tarihsel 

süreçteki izleri şüphesiz mükemmeli arayan başarı odaklı insanların uğraşlarını yansıtır.  

Bireysel eğitimden grupların ya da toplulukların eğitimine geçilmesinin alt yapısının 

oluşturulması medeniyetimiz açısından gurur duyacağımız bir aşamadır. Özelikle eğitimin 

önemini kavrayan konunun sorumluları ve uzmanları mesleği eksiksiz ve kusursuz yapmanın 

zorunluluğunu da fark ederek bunun bir kurumun çatısı altında gerçekleştirilmesini 

sağlamıştır. Zaman içinde eğitim vatandaşlık hakkı olarak ele alındığında bu kurumlar 

devletin sorumluluğuna geçmiş ve günümüzde devlet ve vakıf üniversitelerinin bir hizmeti 

olarak şekillenmiştir.   

Dijital çağın yaşandığı günümüzde çoğu mal, hizmet ve bilgi üretiminin sanal ortamlarda 

gerçekleşmesi ve uzaktan destek alınarak yürütülmesi işletmelerde kol gücünün yerini 

robotlar ve cobotlar almasına, iletişim ve ilişki yönetim biçimlerinin değişmesine, pazarlama, 

dağıtım, finansman fonksiyonların da yeni teknolojilerle bütünleşmesine neden olmuştur. 

Dolayısıyla iş dünyasının gereksinim duyduğu insan gücünün yetenekleri yetkinlikleri 

bilgileri farklı bir boyuta geçmiştir. Dijital teknolojilerin şekillendirdiği yeni bir dünyada 

gözünü açan çocukların ve gençlerin yanısıra bu ortama uyum sağlama çabasındaki toplumun 

eğitilmesi ve sürekli öğrenme sürecinin bir parçası olmaları zorunlu hale gelmiştir. Artık 

eğitim kurumları dijitalizasyonu kullanarak yaşayan büyüyen yeni kuşağı teknoloji okur 

yazarı olan meslek sahibi insanlara dönüştürmek üzere sistemler kurmalı ve geliştirmelidir. 

Bütün bu gelişmeler yaşanırken mesleki eğitimin yürütüldüğü üniversitelerde doğal olarak 

MYO lar eğitim süreçlerini özel bir çaba göstererek şekillendirerek organizasyon yapılarını ve 

iletişim biçimlerini yeniden düzenlemektedirler. İstihdama yönelik yetkinliklerin eğitim 

sürecinde kazandırılması için mesleki eğitim ayrı bir önem taşımaktadır. Bilgisayar, yazılım, 

internet, cihaz tabanlı internet, yapay zeka, sosyal medya, büyük veri v.b. teknolojilerin, 

eğitimi yoğun olarak etkilediği bu dönemde, kullanım ve uygulama biçimlerini kontrol altına 

alacak norm ve standartlar bulunmadığından MYO yönetimleri de bir misyon üstlenmek 

durumundadır. Devletin ilgili kurumları ve konuyla ilişkili diğer kurumlarla işbirliği içinde 

olan Üniversitelerin belirlediği ilkeler doğrultusunda MYO lara bazı sorumluluklar 
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düşmektedir. MYO lar tüm paydaşların yaşadığı deneyimlerden yararlanarak gerekli 

prensipler ve politikalar belirlenmesine katkı vermeli ve kendi modellerini kurmalıdır. Bu 

anlamda Öğrenci Odaklılık, Liderlik, Çalışanların kurum hedeflerine bağlılığı, sürekli süreç 

iyileştirme, veri analitiği ve kanıt temelli karar verme, ilişki ve iletişim yönetimi v.b. konulara 

odaklanmak başarı yolunu garantilemektedir.  

Yaşar Üniversitesi MYO 2001 yılında kurulmuş, 2021-22 yılına 13 program 1600 den fazla 

öğrenci ile eğitime başlamıştır. Güncel eğitim modeli ile öğrenmekte zorlanan öğrenciler 

bilginin, kendi bireysel özelliklerini dikkate alan, özel ihtiyaçları analiz eden yaklaşımlarla, 

uygun biçimde sunulmasını umut etmektedirler. Yaşar Üniversitesi Stratejik Planında, AR-GE 

ve Yenilikçilik, Eğitim-Öğretim, Uluslararasılaşma, Topluma Katkı, Sürdürülebilirlik olmak 

üzere beş temel strateji yer alır. Akademik birimler faaliyetlerini bu kapsamda şekillendirir ve 

yürütürler. Üniversite alt yapısından destek alan birimler çağın gerektirdiği maddi ve manevi 

tüm araçlardan yararlanırlar. İlk beşinci stratejilerin hedeflerinden biri eğitim ve öğretim 

kalitesi, dördüncü stratejinin hedefi kurum dışı paydaşlarla iletişim ve etkileşim ise doğrudan 

eğitim ve öğretim stratejisi ile bağlantılıdır. 2000 li yıllardan itibaren eğitim öğretimi, 

öğrenci- akademisyen iletişimini dijital araçlarla destekleyen Yaşar Üniversitesi 2022 Ağustos 

ayında Kalite Güvence Sistemi yazılımını hayata geçirerek, verilerin şeffaf ve tek kaynaktan 

alınmasını, kararların yeni ve doğru veriye dayalı öngörülere dayanmasını sağlamıştır.  

 

 
Çizim 3. Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Petek Dokulu Yönetim Şeması 

Donanımlı ve işinin ehli akademisyen kadrosu ile MYO dijitalizasyon desteği ile kaliteli 

eğitim anlayışını benimsemiştir. YÜ MYO, bu yıl ağırlıklı olarak yüzyüze eğitime geçmiş 

ancak çevrimçi eğitim platformunda yaşanabilecek aksaklıkları gidermek amacıyla her ders 

için öğrencilerle sosyal medya araçları üzerinden gruplar kurulmasını, akademisyenler 

arasında ortak sosyal medya hesapları açılmasını, e-posta ile iletişimin artırılmasını, bazı 

süreçlerin Google Drive üzerinden desteklenmesini, MOODLE e-öğrenme platformundan 

elde edilen istatistiklerin incelenmesi v.b. uygulamalar yapılmasını sağlamış, düzenli 

akademik kurul toplantıları yaparak,  kanıt temelli kalite yönetimi desteğinde kararlar 

alınmasına öncelik vermiştir. Dijital alt yapının etkili, verimli kullanımı ile ilgi çeken eğitim-

öğretim süreçleri kurgulanmıştır. Üniversitenin kararları, YÖK duyuruları öğrenci taleplerini 

değerlendirmek için yapılan toplantılarda ortak çözüm oluşturmak ve uygulamak için adımlar 

atılmıştır. Güz ve bahar dönemleri sonunda deneyimler ve görüşler yorumlanarak yaz okulu 

hazırlıkları yapılmış ve daha iyi uygulamalar elde edilmesi için çaba harcanmıştır. 2022-2023 
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güz dönemi hazırlıkları, öğrenci görüşleri de dikkate alınarak yapılan akademik kurulların 

ışığında tamamlanmış, derslere hibrit eğitimle başlanmıştır. Akademik ve idari kadronun yanı 

sıra öğrencilerle 7/24 iletişim ve etkileşim içinde sinerji yaratma çabasıyla dönem 

tamamlanmıştır. Bu işleyiş için Çizim 3’ gösterilen, yatay ilişkilere dayalı petek tarzı bir 

organizasyon yapısından destek alınmıştır. Etkin iletişim ve etkileşim için dijital 

teknolojilerden yararlanan yönetim ve akademik kadro veri ve bilgilerin ışığında ortak akıla 

dayalı karar alma çalışmaları yürütülmüştür.  Bütün bu uğraşılar düzenlenen bir veri-bilgi 

toplama dosyasında depolanarak, sonuçlar değerlendirilmiştir. Dolayısıyla MYO, YÜ üst 

yönetiminden ve ilgili birimlerinden 5., 6., 7., 8., 9., 10. Ve özellikle 11. Boyut ve alt 

boyutlarda destek alarak ve  ilk beş boyut kapsamında reorganizasyon yapısının desteğiyle 

insan, süreç ve teknoloji etkileşimini sağlamaktadır (ayrıntılı bilgi için bknz. Gümüşoğlu, Ş., 

2022, s. 11-15)  

 

4. Sonuç 

Meslek, insanların ihtiyacı olan yararlı mal, hizmet ve bilgiyi üretmek ve karşılığında para 

kazanmak için yapılan, belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, kuralları 

toplumca belirlenmiş etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Mesleki Eğitim ise; toplumsal 

hayatın her alanında ihtiyaç duyulan mesleklerde kalifiye elemanlar yetiştirilmesi için gerekli 

bilgi ve becerilerin verildiği eğitim olup amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri 

doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yetkinlik ve 

yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Güçlü bir ekonominin temel taşlarından biri olan mesleki 

eğitim de bireylerin tarım, teknik işler, sanat, sanayi, hizmet v.b. alanlarda, beceri, yetkinlik 

ve alışkanlık kazanarak gelişmelerini sağlamak önemlidir ve toplumun yaşam biçimini 

iyileştiren bir süreç olarak görülmüştür. Buhar gücüyle şekillenen sanayileşme döneminde 

işgücünün yetiştirilmesinin gerekliliği anlaşılınca, üretken, titiz ve verilen işleri standartlara 

uygun yapabilen elemanların yetişmesini sağlayan eğitim sistemleri bu taleplere cevap 

verecek biçimde kurgulanmıştır (Binici, H.-N. Arı: s:383-396).  Küreselleşme süreci ve bilgi 

toplumuna geçişle mal, hizmet ve bilgi üreten kurumların çalışanlardan beklentileri; iş 

hayatında sorumluluk alan, yaratıcı düşünen, değişime uyum sağlayan, problem çözme odaklı, 

kolay iletişim kurabilen, işbirliği yaparak ekibin bir parçası olabilen, teknoloji ve dijital okur 

yazarı olan çalışanlar olarak farklı kişilik özelliklerine doğru evrilmiştir. Bu kişisel 

yetkinlikler toplumların iş yaşantılarını da kapsayan yaşam kalitelerini arttırmada anahtar 

kavram haline gelmiştir. 

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitim, T.C. Anayasası, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 

desteklenen bir yapıya sahiptir ve bağımsız bir gözetim kurumu YÖKAK tarafından 

denetlenirler. Tüm devlet üniversitelerindeki MYO ların mali kaynakları ise vergi vb 

fonlardan ayrılan finansman olanaklarından sağlanır. Vakıf üniversiteleri ise vakıf gelirlerinin 

desteğinde eğitim öğretim ve AR-GE faaliyetlerini yürütür. 

Halen YÖK ve ona bağlı üniversitelerde mesleki eğitim çalışmaları toplumun sürükleyici 

gücü olarak sürdürülmektedir. 21. Yüzyılda dijital çağ teknolojilerinin sektörlere etkisi ve 

Endüstri 4.0 stratejisi uygulamaları, varolan iş modellerini değiştirirken, meslekleri ve 

mesleki eğitimi farklı biçimlerde dönüşüme uğratmıştır. Bazı meslekler ortadan kalkarken 

yepyeni meslekler ortaya çıkmış ve kurumlarda çevrim içi ve hibrit eğitimlerle desteklenen 

modeller benimsenmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID 19 pandemi sürecinde dijital 

alt yapıları bulunan ve bunları iyi kullanan nitelikli işgücüne sahip olan devlet, iş dünyası ve 

eğitim kurumları çalışmalarını kolaylıkla sürdürebilmiştir.  Bu süreçte ve sonrasında Yaşar 

Üniversitesi MYO akademik kadrosu ile sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi oluşturmayı 

amaçlayarak, mekandan bağımsız olarak derslerin işlenmesi, her düzeydeki toplantı ders ve 
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sınavın gerektiğinde çevrimiçi yapılması ile zaman ve kaynak tasarrufu ve eğitim-öğretim 

kaynaklarını daha verimli kullanımı gerçekleşmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin akademik 

faaliyetlerini sürdürmesi ve sosyalleşmesi gibi kısıtlarının dikkate alınması için internet hızı, 

ders konsantrasyonu için uygun ortam, bilgisayar kapasitesi kısıtı, sınav güvenliği ve 

güvenilirliği konularına önem verilmiştir. Eğitim kalitesini en üst düzeyde tutma çabasıyla 

akademik kadronun sürekli gelişimi için uygulamalı çalıştaylar ve toplantılar ile şelale usulü 

bilgilerin aktarılmasına özen gösterilmiştir. Yönetim süreçleri DSPG, OBS, MOODLE, KAP, 

KGS gibi dijital platformlarla desteklenmiş, “Planla-Uygula- Kontrol Et- Önlem Al” döngüsü 

ile işleyen sürekli iyileştiren bir yapı oluşturulmuştur. Yaşar Üniversitesi bu aşamada 

kararların alınmasında anket ve diğer bildirimler dikkate alınmakta, akademik kadro ve 

öğrenciler açısından, derslerin işleniş biçimi ve ders değerlendirme konularına uygun bir alt 

yapı bulunmaktadır. Bu nedenle YÜ MYO Açık ve Uzaktan Eğitim, Bilgi İşlem 

Müdürlükleri, Kalite Koordinatörlüğü, Merkezi Akademik Planlama Birimi ile sürekli iletişim 

halindedir ve gerekli analizleri ve çalışmaları yaparak akademik ve idari kadroya 

bilgilendirme toplantıları yapar. Yaşar Üniversitesinin kütüphane olanakları sürekli olarak 

elektronik kitap, veri tabanı, elektronik bilimsel dergi ve yayınlarla zenginleştirilmekte, 

akademik, idari kadro ve öğrenciye geniş olanaklar sunmaktadır. Uygulanan organizasyon 

yapısı, esnek yapısı ile insan ve teknolojik sistemler arasında etkileşimli işbirliğini sağlamakta 

ve veri analizi yapabilme, kanıta dayalı karar alabilme, paydaş analizi yapabilme, yetkinlik 

geliştirme girişimlerine uygun bir ortam hazırlamaktadır/sunmaktadır.  
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ABSTRACT 

Itinerant tourism has strong attractive power in territorial development, but it is complex to 

implement. This type of tourism may not seem like a new trend, but it has really revived from 

the emergence of the Coronavirus Pandemic. Destination management literature is now 

widespread at the international level, but in-depth studies of itinerant tourism for territorial 

development processes are relatively scarce. The aim of this research is to define an 

interpretive framework for competitiveness and management method of tourist destinations 

identified by the local itinerant tourism development. By in-depth analysis of both French and 

international literature on tourist destinations in France with the development of cycle 

tourism, a typical practice of itinerant tourism, this article explores investment, assess benefits 

and challenges and find solutions of capitalizing on cycle tourism for regional development. 

The resulting model will actively contribute to the development of a synchronous and 

comprehensive management policy  for destinations' post-pandemic recovery through this 

type of itinerant tourism. Although the approach of this paper can only be based on a slight 

increase in knowledge, it contributes to the scientific debate on the subject for enriching the 

destination management literature. Furthermore, achieving the desired result will provide a 

new and highly innovative framework for a more sustainable territorial development.  

Keywords: itinerant tourism, cycle tourism, territorial development, destination management,  

post-pandemic recovery, France 

 

Introduction 

Itinerancy is not a new phenomenon. According to what we can observe from the outside and 

what corresponds to the literal meaning of this term, it is “to move along a route” (Kirschner, 

2020, p.1). So many practices that can fall under recreational itinerancy such as spending the 

summer with the family crossing the Via Alpina, leaving home and spending a year cycling to 

arrive in China, crossing the Moroccan Atlas in two weeks by walking and paragliding, or 

simply hiking in the mountains or along the river, etc. with friends to enjoy nature. As 

opposed to tourism located in a destination, itinerant tourism is “a recent concept aimed at 

qualifying tourist mobility practices oriented towards the discovery of a territory in stages” 

(Zeghni, 2017, p.21, freely translated by the author, 2023). Nevertheless, as this author said, 

itinerancy is a concept, still poorly defined and stabilized. 

Currently, itinerant tourism is booming (Reveret, 2021, p.25). Indeed, the environmental 

impacts caused by mass tourism agitate the consciences of the public, especially young people 

who are becoming in search of more authentic experiences through the practice of various 

forms of alternative, more responsible tourism. Thus, by integrating dimensions of sustainable 

tourism (Marsac et al., 2012, p.145), ecotourism or slow tourism, soft itinerant tourism 

associated with soft mobility practices (such as on foot, by bicycle, horse, donkey, kayak, 

sailing boat or scooter, etc.) is experiencing a new boom, a renewed interest (Faura, 2021, 

p.16). Thanks to recent growth, itinerant tourism has been included in the list of thirty 

strategic measures for tourism in France identified by the National Tourism Conference 

(Zeghni, op. cit., p.21). This is why the territories are gradually integrating the challenges of 
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these emerging practices, and above all, those of soft itinerant. Although it is a factor of 

attractiveness of the territory, creating quality offers to attract more and more travelers, as 

well as putting in place appropriate planning and development policies for the territory are 

very complex (Zeghni, op. cit., p.21; Faura, op. cit., p.16; Reveret, op. cit., p.24). This can be 

explained by the multifaceted nature of itinerant tourism, which makes it difficult to observe 

statistically, as Zeghni said. And of course, there are other causes. Faced with the challenge of 

itinerant tourism for destinations, in particular in the context of the Covid-19 pandemic, we 

wonder how destinations and tourism stakeholders can capitalize on this practice, which has 

experienced a revival since the health crisis. Although destination management literature is 

now widespread at the international level, in-depth studies of itinerant tourism for territorial 

development processes are relatively scarce. With the desire to fill this gap, the aim of this 

research is to define an interpretive framework for competitiveness and management method 

of tourist destinations identified by the local itinerant tourism development. By in-depth 

analysis of both French and international literature on tourist destinations in France with the 

development of cycle tourism, a typical practice of itinerant tourism, this article explored 

investment, assessed benefits and challenges as well as found solutions of capitalizing on 

cycle tourism for regional development. The resulting model actively contributes to the 

development of a synchronous and comprehensive management policy  for destinations' post-

pandemic recovery through this type of itinerant tourism. Although the approach of this paper 

can only be based on a slight increase in knowledge, it contributes to the scientific debate on 

the subject for enriching the destination management literature. Furthermore, achieving the 

desired result provides a new and highly innovative framework for a more sustainable 

territorial development.  

This research is presented according to the following plan. First of all, the theoretical point of 

view will clarify the concepts and forms of itinerancy and especially itinerant tourism; the 

role of itinerant tourism for the development of the territory, especially the economic 

mechanism of itinerant tourism and the challenge for destinations. Then, in the methodology, 

a case study of bicycle tourism in France will be introduced. The results of the research and 

discussion will analyze the investment, evaluate the benefits and challenges as well as find 

solutions for the exploitation of bicycle tourism in the development of local territories. 

Finally, a new and innovative framework for interpreting the competitiveness of tourism 

destinations towards more sustainability after the pandemic through the exploitation of this 

type of itinerant tourism in localities will be defined. 

Materials 

This part critically reviewed the current literature regarding the concepts and forms of 

itinerancy and especially itinerant tourism; the role of itinerant tourism for the development of 

the territory, especially the economic mechanism of itinerant tourism and the challenges for 

destinations.  

1.  Itinerancy and Itinerant Tourism 

1.1. Itinerancy and Geocultural Approach 

Itinerancy is a recreational figure in motion (Berthelot, 2012, p.75-144). By analyzing a geo-

cultural approach, from itinerancy of practice to practice of itinerancy, in his research, this 

author shows us "the synergies, the rapprochements, the overlaps between these social, 

cultural and political meanings of itinerancy". Thanks to its perspective, we understand the 

complexity of depicting the arrangements that itinerancy offers as well as its post-modern 

character. Indeed, by consulting representation and use, itinerancy presents different 

meanings. 

First of all, social itinerancy is considered an ancient research dynamic. Itinerancy is often 

approached from the angle of a social phenomenon rather than a social problem. The term 

"itinerancy" (“itinérence” in french), according to Corneloup (2012, p.8), “from a social 
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perspective first of all, to describe the situation of people in difficulty integrating into 

society”. In perspective, itinerancy refers to "homelessness". Itinerancy is a complex social 

phenomenon that entails methodological and theoretical particularities. 

Then, rooted in the "cultural milieu", cultural itinerancy is a terminology in which the word 

itinerancy is used as the name of the festival or as the theme of the event. Cultural itinerancy 

offers its different meanings, being the "multifaceted", multidimensional aspects of this 

notion: Cultural itinerancy and counter-culture considering wandering and nomadism as a 

fundamental right; Cultural itinerancy and imagination of travel encouraging people to live 

and be alive by itinerancy, in order to escape, to dream, to be free to explore the world and to 

experience all these sweet emotions of wandering; Cultural itinerancy and minority ethnic 

group allowing the meeting and crossing of musical energies "under the raw and wild light of 

nomadic traditions" to free them from the slavery of life (Berthelot, op. cit., p.79-82). 

Finally, it is political itinerancy with the militant march and the paths of anger. These 

phenomena not only leave a message in passing but also stimulate local dynamics after their 

passage. Berthelot (op. cit., p.83) illustrated it with the first example of another look at India, 

Gandhi and the salt march. Traveling for miles and passing through villages, the participants, 

with Gandhian beliefs numbering in the thousands, walked for more than 80 days. This form 

of walking was slow, humble without humiliation, seeking the simplification of existence. 

Walking, as an ideal of autonomy, allowed a staging of the condemnation of the Empire.  

In addition, another look at the "without" is shown through the marches against 

unemployment, precariousness and exclusion. For example, since 1994, the first marches to 

eliminate unemployment began across France. This led to the birth of a new form of social 

movement including local associations, assemblies of the unemployed, militant networks are 

germinated thanks to the marches. Another example, through the return of expressions or 

rather the log books that The Paths of Anger (Les Sentiers de la Colère) (Schmitt, Spadoni, 

2000, p.86) showed, an itinerant militant action with regard to more classic actions or more 

static of the participants is expressed clearly. This helps us to understand their particular 

contributions. Thus, others, under the impetus of Canal marches (since 1997), became 

walkers-videographers, both witnesses and actors in the movement. Thus, “Since then, the 

Canal Marches collective has continued this audiovisual experience, with hundreds of films 

shot and video workshops organized in working-class neighborhoods, and the creation of the 

Popular Audiovisual University, Upopa. Struggles and portraits of the "voiceless", from the 

end of the 1990s to the present day."
1
. Finally, itinerancy is not limited to walking, traveling 

by bicycle is also frequent on the roads of Germany. The last illustration of political 

itinerancy is that of psychogeography (Berthelot, op. cit., p.88). Indeed, by using another view 

of the city, psychogeography, situationists like an approach through lived space and the 

sensitive, the relationship to place, to travel and to discovery and in that it is a movement that 

is at the same time artistic, political and social are introduced between militant discourses. 

Therefore, thanks to the geo-cultural approach above, we see that itinerancy manifests itself as 

a phenomenon with a positioning claiming a certain complexity and transversality. “How is 

recreational itinerancy integrated or articulated with this system?”. Now, we situate 

itinerancy in its tourist context in order to understand the construction and the symbolic 

values of this form of mobility. 

 

                                                
1
  Source: http://canalmarches.org/ 

" In 1997 with the "European marches against unemployment, precariousness and exclusion", hundreds of 

unemployed, poorly housed and homeless people marched from town to village throughout Europe. Among 

them, the “videographer walkers”, amateurs and professionals, filmed their “video logbooks”, painting the 

portrait of an unsubdued and precarious Europe. 
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1.2. Itinerancy in Its Tourist Setting, Recreational Itinerancy 

In the context of tourism, itinerancy refers to specific activities such as "travel, adventure, 

excursion or trekking"  (Corneloup, 2012). Recreational itinerancy was defined by Kirschner 

(2020, p.1) as a mobile spatial practice, consisting of following a predetermined route, or one 

that can be modified at will. This practice is carried out for very different durations, for hours, 

weeks, months, even years. The environment to experience this trip is quite diverse (rural, 

urban, etc.); on paved roads, forest roads or trails. To get around, the itinerant tourist can 

choose soft or motorized means of transport; alone, in pairs or in groups. Usually, participants 

go from point A to point B (line AB), or even return by the same route (line A/R), or choose a 

different route (curvilinear A/R), or by creating a loop. This itinerary can be with or without 

the accompaniment of an external organizer. 

Recreational Itinerancy Arrangements 

According to Berthelot and Langenbach (2009, Communication in a congress), itinerancy 

presented its recreational practices based on its arrangements such as rethinking discovery, 

giving meaning to travel, thinking about mobile space and rethinking elsewhere in proximity. 

In other words, the specificity of itinerancy is the construction of innovative alternatives to 

existing tourism models. Indeed, first of all, at the level of the relationship to discovery, 

itinerancy offers the possibility of discovery in non-virgin or even urbanized spaces. It 

therefore contributes to the renewal of potential tourist areas. In addition, in terms of the 

relationship to travel, itinerancy is the path that inspires dreams and makes sense. It is the 

movement that is sought and not the “arrival”. It stimulates tourist development via “passage” 

areas. Moreover, concerning the relationship to space, itinerancy develops in the norm: 

movement in a non-predefined and non-delimited space with blurred contours. This leads to 

the introduction of a more diffuse, extended and networked space. In addition, in the relation 

to the dialectic "Here-Ailleurs", because of its own dialectic "itinerary-wandering" which 

introduces otherness into proximity (itinerancy of the near), and everydayness into the 

elsewhere (itinerancy of the distant). This allows us to rethink the relationship to elsewhere in 

tourist practice because the trip where it is "elsewhere" (most often distant) is a criterion of 

positivity. 

Recreational Itinerancy, A Post-modern Figure 
The word "itinerancy" (“itinérance” in French) is based on the two words “itineraire” and 

“errance”, considered as a neologism (Zeghni, op. cit., p.21). In geography and the sociology 

of tourism, itinerancy has a figurative meaning “the alternation of an itinerary and wandering” 

(Kirschner, 2020, p.1, ). Being at the very foundation of tourism, itinerancy has been 

practiced since the 19th century through the Grand Tour by young English people (Marsac et 

al., op. cit.), and of course in ancient and modern forms of pilgrimage. 

Itinerancy is redefining the frames of reference of life in society (Corneloup, op. cit., p. 8-20). 

He also talked about transmodernity and a certain distancing from the elements that surround 

us, and above all about contemporary comfort. This is why itinerancy is "a staged tourist stay, 

whose pace, duration, mode of travel, logistics and marketing method can be very varied" 

(Zeghni, op. cit. , p.21). Sometimes the term "itinerancy" is also used collectively to refer to 

"soft" means of tourist travel, such as walking, hiking, biking, mountain biking, rollerblading, 

horse riding, canoeing, etc.  

 Different Forms of Tourist Itinerancy 

According to Faura (op. cit., p.16, freely translated by the author, 2023), “itinerant tourism is 

a trip of at least two nights spent in two different accommodations”. The itinerant tourist has 

the opportunity to move on one or more well-designed routes, to go from one village to 

another, from one valley to another. They attend fun nights out, stay in comfortable 

accommodation and receive a warm welcome from the local community. 
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Tourist itinerancy can take different forms to meet both the need for individual revitalization 

and collective practice. With the different objectives pursued, the profiles of itinerant tourists 

are also diversified. Of all ages, they can be loners, couples, families, friends, etc. They may 

seek physical exertion, even sports practices, etc. They may like to reconnect with nature, 

discover the territory or experience friendly encounters. The particularity of  tourist itinerancy 

is to propose itineraries to discover a territory including the richness of the cultural heritage, 

the richness of the natural landscape, the singularity of the gastronomy, the authentic 

encounter with the local community, etc. In other words, itinerant tourism presents a new 

definition of the vision and experience of entertainment for travelers such as traveling to 

discover, to experience, to be free and above all to be autonomous (Houdemon et al., 2017, 

p.56). 

Indeed, appearing quite early, itinerancy is practiced by gypsies, even bandits. In addition, 

according to Leroux (2002, p. 273-284), itinerancy greatly inspires explorers as authors, 

philosophers, music producers, filmmakers, painters, etc. Thus, for painters, we can cite 

Claude Monet (1840-1926), a French painter and one of the founders of Impressionism or 

Paul Gauguin (1848-1903), a French post-Impressionist painter. Another example is Jack 

Kerouac (1922-1969), the author of the novel On the Road
2
, published in 1957. He was 

inspired by his friend and traveling companion, the writer Neal Cassady, to create the central 

character of the novel Dean Moriarty. Of course, nowadays, it is also photographers, bloggers, 

etc. who come out of their daily lives in search of authenticity, which could inspire their new 

works. For this phenomenon, in contemporary society, let's take the emblematic example of 

Sylvain Tesson
3
, born April 26, 1972 in Paris, a French writer and traveler. He is the author of 

travel stories and books of reflection, being the winner of numerous literary prizes including 

the Goncourt prize for the short story in 2009 and the Renaudot prize in 2019. As a 

geographer by training, he chooses young people to take trips and expeditions in often 

difficult conditions (such as crossing continents by bicycle or on foot) from which he brings 

back notebooks or films. 

Moreover, according to Szkutnicki and Mao (2020, p. 3-5), a double form of movement is 

constituted through itinerancy. It is "both material via the physical movement, and immaterial 

with regard to the biographical and existential journey of the practitioners". Given the 

empowerment in relative opposition to organized tourism, backpacking characterizes an 

itinerant form of tourism whose practices and values are based on mobility and encounters 

with others. By embodying a form of wandering, backpacking is an extension of the 

backpacker model. Wandering is defined in relation to space and in relative slowing down. 

This translates into the desire to rest, relax the body and enjoy free time, which many 

respondents express “to chill”, the search for a feeling of freedom, in other words to 

decompress or stroll. In their research, Szkutnicki and Mao (op. cit.) illustrated the example of 

the wandering of Israelis which manifests itself in a set of experiments (playful, voluntary 

work, transport). Slow modes of travel are favored such as hitchhiking, walking or horseback 

riding, or even “extreme” sports such as rafting, canyoning, trekking, skydiving, etc. By 

creating personal rhythms, the backpackers interviewed have the ability to adapt to a global 

culture, such as adapting to local languages, cultural codes, food, climate, general lifestyle, 

and the self-testing (Lachance, 2015, p. 73-79). They spend a relatively long time on these 

journeys (several months or even a year). The value of these trips is marked by the 

redefinition of the trajectory during the encounter with shared motivations, the discovery of 

the landscape, and above all of the heritage and civilization of the territories. 

                                                
2
 Source : https://www.universalis.fr/encyclopedie/jack-kerouac/ 

 
3
 Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylvain_Tesson 
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Based on journeys, itinerant spaces, types of accommodation, we can finally distinguish the 

different types of tourist itinerancy: 

(1) In terms of modes of travel, the types chosen can be carbon travel such as automobile, 

camping-car, motorcycle, motor boat, etc. In addition, the traveler can also take low-carbon 

modes of travel such as the train, or even means of transport using fossil fuels. Moreover, it 

can also move with soft modes like walk, horse, bike, kayak, etc. (Hantz C., 2009, p.10-18). 

This mode of travel particularly attracts participants looking for a sporting challenge or 

simply physical activities in a setting closer to nature. Moreover, tourist itinerancy can be 

unimodal or multimodal. That is to say, either the itinerant uses only one mode of transport, or 

he combines several means such as the bicycle and the train, or the bicycle and the boat 

(Zeghni, op. cit., p .22). 

(2) In terms of itinerant spaces, they are also varied. They can be routes most often marked 

by roads or highways, railways, rivers, etc. Moreover, they can be natural or even wild sites 

such as paths, rivers, canals, etc. (Kirschner, op.cit., p.1). 

(3) With regard to the types of accommodation, the itinerant can choose the form of self-

accommodation such as motorhome, caravanning, or camping outside affected land. In 

addition, the form of specific accommodation is also very diverse, serving different types of 

customers. For example, pilgrim hostels on pilgrimage routes, relay stations with stables for 

horseback riding, youth hostels, land and areas assigned to camping and caravanning, etc. 

(Steiner, 2021, p.51). In addition, according to the Association Grande Traversée des Alpes
4
, 

there are two types of itinerant tourism: “crossing” or “star” itinerancy. "Crossing"  

itinerancy is practiced for several days, moving from one point to another. Movement is a 

goal in itself. The traveler “most often relies on existing structuring routes, duly listed: Route 

des Grandes Alpes, Chemins du Soleil, Via Alpina, etc. ". The proposed route is “identified, 

reported”. “Star” itinerancy is carried out by participants, motivated by a specific activity. 

They move during their stay to multiply the places of practice, changing accommodation 

during the stay. 

Itinerancy and Sustainable Tourism, Ecotourism, or Slow Tourism 

Faced with the current increasingly severe global climate change, many new alternative 

tourism practices have been born such as sustainable tourism, ecotourism, slow tourism, etc. 

The strong point of these types of tourism is the innovation of recreational mobility services 

in the sense of soft mobility, eco-mobility or alternative mobility. They aim to meet the need 

to explore a territory differently: in order to combine slowness and authenticity to enrich the 

experience of travelers. This is the reason why, as one of the forms of itinerant tourism by 

means of soft mobility, in other words non-motorized, soft itinerancy is part of a logic of slow 

tourism, ecotourism and of course sustainable tourism. It integrates the dimension of 

alternative tourism and therefore attracts an increasingly large demand. On a defined route, 

the itinerants set off to discover the territories by traveling on foot, by bike, on horseback, 

donkey, kayak, sailing boat or scooter, etc. (Bourges, 2020)
5
. In terms of itinerant profiles, 

Corneloup (op. cit., p.9, freely translated by the author, 2023) observes “Soft itinerancy is 

sought after by audiences in search of what are commonly called today authentic practices, 

where the human and nature still have meaning and place. ". 

Therefore, unlike the common ground put forward for social, cultural and military meanings 

that we analyzed in section 1.1, recreational itinerancy is approached in a reductive way, or 

rather follows determined characteristics, expressing a specific vision. Tourist itinerancy 

practices are very diverse and the clientele is also heterogeneous. Among the types of itinerant 

                                                
4
 Source : www.grande- traversee-alpes.com 

5
 Source: https://leblogtourismeinstitutionnel.fr/2020/09/25/itinerance-douce/ 
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tourism, the form of soft mobility has outstanding ecological characteristics, attracting more 

and more customers at present. 

Then, in the next part, we discover the role of itinerancy for territorial development, in 

particular the economic mechanisms of itinerancy and the challenge for destinations. 

2. Itinerancy and Development of Territoires  

2.1. Itinerant Tourism and Its Assets For The Territory 

In terms of local development, Zeghni (op.cit., p.23, freely translated by the author 2023)  

said  that "Tourist itinerancy as an axis of tourist development". Indeed, the dimension of 

sustainable development, tourist itinerancy makes it possible to extend the tourist season from 

April to October (Bourges, op.cit.). In particular, countries which possess good infrastructure 

and are rich in natural and cultural resources, itinerant tourism can be done almost anywhere. 

In addition, tourist itinerancy contributes to adding positive value to destinations. 

Furthermore, building a quality offer requires synergy from several sides within a territory 

such as sectors structured and organized around mobilized actors (Faure, op. cit., p.20). A 

territory, thanks to tourist itinerancy, will have the possibility of integrating more and of 

course of having more new cooperation with other territories. Finally, thanks to the 

stimulation of the use of local accommodation, as well as local shops, tourist itinerancy 

promotes the development of the economy of destinations as a real lever for growth. As 

Bourges states (op.cit., freely translated by the author, 2023), "as early as 2008, a study had 

shown that €1 invested in the development of tourist routes generated €10 in benefits". It has 

also the ability to attract many different types of travelers, not only residents in that country 

but also international tourists. Finally, economic benefits for the territories are significantly 

generated thanks to this form of itinerant tourism, as demonstrated by the My Trip Tailor
6
 and 

Avignon platform (2021, p.4-11.). To illustrate this fact more clearly, according to Faure 

(op.cit., p.21, freely translated by the author, 2023): “a major characteristic of itinerant 

customers and which justify investment efforts, they spend 15 to 20% more than sedentary 

customers. Thus, a hiker spends 100 euros per day on the Mullerthal Trail in Luxembourg, 59 

euros on the GR5 in the Alps, 49 euros on the Path of Robert Louis Stevenson. 

2.2. Issues for a Successful Itinerant Economy 

Encouraging the development of territories through tourist itinerancy presupposes taking into 

account a certain number of major challenges. 

Inter Territoriality and new cooperation 

The questions of inter-territoriality and above all an essential cooperation between the 

territories are raised because of the itinerancy character of itinerant tourism (Zeghni, op.cit., p. 

23) and (Faure, op.cit., p. 21 -22). Indeed, throughout their journey, itinerants cross different 

administrative territories, such as municipalities, departments, regions, countries. As Leroux 

(2009, p. 273, freely translated by the author, 2023) said, "(...) This is characterized by an 

almost constant mobility, a kind of nomadism where he goes from one place to another, in an 

unusual space and on a non-daily period". This characteristic is more evident in hiking trails 

(like the Stevenson trail) (Brochier, 2021, p. 58-63), pilgrimage routes (like the Compostela 

trail) (Pénari, 2021, p.74- 79), but also in cycle routes such as La Loire à Vélo and 19 major 

cycle routes across Europe (EuroVélo)
7
. 

In addition, tourism promotion, communication - inter-territorial marketing will also be 

done in a more coherent and effective way than in an individual way (REVÉRET, op. cit., 

p.24-29). A few examples to illustrate this inter-territoriality: Véloscénie cooperates with 

Vélodyssée, Loire à vélo, Vélofrancette, Viarhôna, all bringing together within France Vélo 

Tourisme in a common ambition to promote cycling. In addition, "the initiative of GTA Move 

                                                
6
  Source: https://www.mytriptailor.com/fr/ 

7
 Source: https://fr.eurovelo.com/ 
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Your Alps, the association Sur le chemin de Robert Louis Stevenson and the French Hiking 

Federation, already brings together around forty organizations in France." (Faure, op.cit., 

p.22). 

For the roles at each of the territorial scales, governance and responsibility must also come 

first. Thus, Alsace by bike is a global strategy serving a European ambition with an agreement 

of ten partners (Leibel-Thepot, 2021, p.86-91). All of them create a close link, both vertical 

and horizontal, between structures on the same territorial scale (Zeghni, op.cit., p.23). The 

common objective is to create “strong and dynamic links, exchanges and flows within and 

between territories.” (Corneloup, op.cit., p. 8-20, freely translated by the author, 2023). 

Finally, another challenge for successful itinerant tourism is mobility. Here again, the nature 

of intra- and inter-territorial cooperation is highlighted in the intermodality process (Faure, 

op.cit., p.19; Zeghni, op.cit., p.24).  

Respond to Customer Needs by Offering Quality Offers 
The issue raises the first question concerning the creation and marking of attractive itineraries 

(Bourges, op.cit.). In addition, the itinerary must be easily accessible and of course connected 

to the main access roads including public transport and eco-mobility, one of the most 

attractive elements of itinerant tourism (Zeghni, 2021, p. 20). Moreover, in the era of the 

technological revolution, ease of access to information is also one of the strategic factors to 

be built in order to develop itinerant tourism (Parmentier, 2021, p.70-73).  

Itinerant tourism's offers also require constant renewal, in order to diversify products, create 

identity, own brands to promote the territory and above all to respond to customers' 

enthusiasm and retain them for a long time. Take for example the form of the journey on foot: 

"(...) the development of new ways of walking (Nordic, Afghan, aquatic, etc.) makes it 

possible to rediscover hiking, often collectively and in a friendly atmosphere.", asserts Faure 

(op.cit., p.18, freely translated by the author, 2023). 

Last but not least, effective linkage and coordination between itinerant tourism's offers and 

other local tourism incentives for tourists will be a positive development strategy for each 

territory. Thus, “Voies navigables de France has understood it well, combining the 500 

million euros of economic benefits from river tourism with tourism by bicycle or on foot, 

which also generates significant revenue, opens the doors to an efficient tourist economy.” 

(Faure, op.cit., p.18, freely translated by the author, 2023). 

Through the current literature survey, the author found that although destination management 

literature is now widespread at the international level, in-depth studies of itinerant tourism for 

territorial development processes are relatively scarce. With the desire to fill this gap, the aim 

of this research is to define an interpretive framework for the competitiveness of tourist 

destinations identified by the local itinerant tourism development.  Above all, the secrets to 

good destination management will finally be found.  

Methods 

As described at the beginning, although itinerancy is a concept, still poorly defined and 

stabilized, it is not a new type of tourism. The research on this topic is so not rare. However, 

the type of tourism is considered to be really revived after the covid 19 pandemic  and will 

become one of the trends that will develop strongly in the near future. Therefore, now the 

implementation of this new study not only contributes to enriching the literature on 

destination management in general, but also aims to find a more effective model of managing 

itinerant tourism after the health crisis. Since the purpose of this research is to uncover facts to 

generate new knowledge, a case study is the right choice. This is also consistent with Darke et 

al. (1998) when the authors suggested that in order to study “how and why processes or 

phenomena happen”, as well as when investigating a terminology not clearly defined, a case 

study is the logical choice. This method was consequently used by many authors in 

discovering itinerant tourist destinations.  
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By using the case study method, the approach of this study included both qualitative and 

quantitative with primary data (the researcher collected data) and secondary data (the 

researcher used other's data).  During the research, the researcher did not forget the limitations 

of this method like (1) scientific rigor and little basis for generalization of results to the wider 

population; (2) researchers’ own subjective feelings may influence the case study (researcher 

bias), etc.to minimize them. This research process includes:  

 1. Selection of The Case Study 

To study tourism destination models exploiting itinerant tourism towards local sustainable 

development, This study used a typical practice of itinerant tourism in France, the cycle 

tourism.  Indeed, itinerant tourism has been included in the list of thirty strategic measures for 

tourism in France identified by the National Tourism Conference (Zeghni, op. cit., p.21). 

France is the 2nd cycling destination in the world, after Germany ( Leibel-Thepot, 2021). 

Cycling, an activity that has become "essential" not only for daily life but also for the 

development of territories in France (Avignon (a), 2021). With the highlights of investment 

and local economic development thanks to the exploitation of itinerancy in recent years, the 

most typical of which is cycling tourism, France was therefore selected for the study.  

 

Figure 1: Research model. 

 
Source: From the author (2023) 

 

2. Data Collection 

A case study is an analysis of a particular case, its representativeness is argued by the 

researcher and its conclusions can be generalized. There are many sources of evidence for 

data collection including interviews, literature studies, and observations (participation or 

nonparticipation) (Yin, 2009). Because the use of two or more sources of evidence enhances 

understanding of phenomena,  data was collected from two sources including document and 

observation (participation) for this study:  

(1) Document: The study used evidence from the collection of secondary data from articles 

and reports in English and French (conferences, journals, official reports or online articles) of 

destinations in France that are operating bicycle tourism. In addition, websites and online 

social media presences promoting these destinations were also used for research. 
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(2) Observation (participatory): Taking advantage of the time of living, studying and working 

in France in the field of tourism from 2015 to the present time, the observation with the direct 

participation of the researcher was carried out in order to collect primary data. 

Although this paper applied only one case study of bicycle tourism in France, most of the 

research papers are in-depth and officially published documents. As a result, the validity, 

reliability and generalizability of the research data are ensured. 

3. Data Analysis and Evaluation  

The obtained findings were used to explore the reality of investment, as well as assess 

benefits, challenges and solutions of capitalizing on this type of tourism for the development 

of the territory in France.  

4. Presentation of Results 

The obtained results served as the basis for proposing a model of destination management 

(with specific management functions) towards exploiting the type of itinerant tourism more 

effectively to contribute to promoting the process of destination management. This model that 

includes carefully selected management know-how contributes to restoring destinations in a 

more sustainable direction after the pandemic. 

Results 

1. France, Second Cycling Destination in the World  

The findings indicated that France has been becoming the second largest destination for cycle 

tourism in Europe, just after Germany
8
. Indeed, from “prole and old-fashioned” the bike has 

become “chic and ecological”. The majority of French people are passionate about cycling, a 

good example of this passion is Paul Dubrule, a French business leader and politician, 

Chairman of the Supervisory Board of the Accor Group. Starting his passion for this sport 

from the age of 45, until the age of 86, he continued to do many adventures and explore the 

lands with bicycles (Avignon (b), 2021).  

In France, use of cycle paths reached recorded levels in 2020, with an increase of +27% on all 

routes between the months of May and September and even +40% at weekends (Thomé, 

2021). In the field of tourism, the development of cycle tourism in the territories showed only 

a weak trend in the 2000s. However, this phenomenon is  particularly increasing  year by 

year, especially since the emergence of Covid-19. According to Thomé (2021, p.81-82, freely 

translated by the author, 2023), “The French are 22 million to cycle in 2020 during their 

holidays (before Covid) and in various forms (stay, itinerancy and leisure). 74% achievement 

for the National Cycling Scheme and 92% for Eurovélo. The National Cycle Routes Scheme, 

58 routes and 25,587 km of linear, is already 74% completed (01/01/2021), the EuroVelo 

Scheme, 8,806 km of routes is 92.5% completed. In 2020, excluding the confinement period, 

the number of cycling trips increased by +27%, including 21% on EuroVelo routes in 

France”.  

Therefore, Covid-19 was really the catalyst. The number of cyclists in 2020 was almost 

double what it was in the 2000s (22 million versus 13 million). Specifically, 2/3 represented 

recreational cycling activities, athletes (8%), urban cyclists (27%) (Avignon (b), 2021). 

Cycling itinerants, although representing only 4% of leisure practitioners, have been 

particularly noted by territories due to its development potential (with its 20% of foreigners, 

with high purchasing power).  

 

 

 

 

 

                                                
8
  Source: https://www.francevelotourisme.com 
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Figure 2: The national cycle route plan and the Eurovelo scheme. 

 

 
Source: Espaces tourisme et loisirs, #DOSSIER April 2021.  

 

Table 1. The national cycle route plan and the Eurovelo scheme. 

 

Lines drawn in the national cycle route plan launched in 1998 by the Interministerial Committee for 

Planning and Territorial Development  

1998: 13,000 km of routes 

2010: 19,500 km 

2021: 25,587 km on 58 major routes including 10 Eurovélo. 

The national cycle route scheme has been 

opened about 74% 

 

The Eurovelo scheme has been completed 

about 92.5% 

 

1,784 km opened in 2020 as part of the National 

Scheme; 
 

14 departments have opened more than 50 km 

on their department plan. 
 

Top 4 in bike program (openings in 2020) ● Eurovelo sandibérique  

Vallée De la Meuse – 65 Km 

● La seine à véLo – 55 Km  

● Le canaL des deux mers - 55 Km 

● La V56 (Metz) – 55 Km 
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Source : Fédération Française de cyclotourisme 

Economical consequences : 
 

4.2 billion euros in direct benefits (vélo et 

territoires ) 

In 2030:  

 

6,739 km of routes national 

There will be 65 km of Eurovélo 

(Source : Vélo & Territoires) 

Source: From the author (2023) based on Avignon (a), op. cit., 2021.  

 

2. Investments from Stakeholder Coordination, Led by the Regions and Supported by 

Europe 

In response to this growing demand, territories have been restructured. The study results 

found that "the two cycling schemes launched in 1998 have their share of responsibility in the 

development of cycling" (Table 1). The purpose of these investments is to create new routes 

such as cycling routes that make cycling more fluid, more flexible and, above all, safer for 

cyclists. In 2020, all regions in France had bicycle routes, each with its own characteristics 

appropriate to the local terrain. Most recently, the research results found a 420-kilometer route 

between Paris-Le Havre or Paris-Deauville (Avignon (a), op. cit., 2021).   

Investments in the development of bicycle routes were often made by the regions and, above 

all, supported by Europe. Normally, regional schemes were most of the time co-financed, 

often with European funds. In Alsace, in 2021, for example, a Regional + Europe co-funding 

(Feder accounted for 25%, two departments (CD) including CD67 and CD68 jointly paid for 

20  Service Information Relay Panels (SIR) was made to install more signage in stations "30 

SIR panels will be installed for an amount of €120,000 during the year 2021" (Leibel Steelot, 

cited by Avignon (a), 2021, freely translated by the author, 2023). Different project managers 

also participated in the investment "Since 2011, the cycling facilities used by the Véloscénie 

have amounted to 28.7 million euros (excluding departments 75, 91 and 92)." (Le Conte, cited 

by Avignon (a), op. cit., 2021, freely translated by the author, 2023) In addition, the findings 

also found the investments made by cities, such as Chartres, which has spent €4 million 

setting up its Green Plan. 

These investments represented a large investment but it was also a promise for the economic 

development potential of the market in the future. Indeed, "The investment budget of local 

authorities on cycling policies (whether regions, departments or EPCI) has increased by 40% 

in ten years, from 328 to 468 million euros" (Thomé, 2021, cited by Avignon (a), op. cit., 

2021, freely translated by the author, 2023). Investment themes of projects often focused on 

improving intermodality cycling from active mobility, public transport development, 

territorial development planning, with emphasis on leveraging tourism of territories (Vélo et 

Territoires, cited by Avignon (a), op. cit., 2021).  

Accueil Vélo, An Initiative of Welcoming Structure  

In order to support the development of cycle tourism in France more effectively, the reception 

was organized under the brand name "Accueil Vélo". This label was launched in 2008, on the 

initiative of CRT Val de Loire, in partnership with Vélo et Territoires. The provision of 

essential services to cyclists, such as "secure bike storage, repair kits, as well as tourist 

information or even services such as luggage transfers from leg after leg, etc." are guaranteed 

by this label (Thomé, 2021). The label has specific criteria and the payment is in the form of 

an annual subscription “approximately €3,000”. According to statistics at the end of March 

2021, "6,000 offers, including hotels, restaurants, tourist attractions, rental companies, tourist 

offices, (..) accommodation" was featured by this branded park (Thomé, op. cit.,2021). 
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Table 2. Accueil vélo, brand carried by France Vélo Tourisme and the CRT Center Val de 

Loire. 

6,000 service providers, 65% of whom are hosts ● 12% tourist offices 

● 11% tourist sites 

● 7% rental companies and repairers 

● of bicycles 

● 5% of restaurants 

 

Source: Accueil Vélo (Vélo et territoires ) 

Source:  From the author (2023) based on Avignon (a), op. cit., 2021 et Thomé, op. cit., 2021.  

 

Tourism Service Providers and Diversification in A Promising Niche 
As bicycles have become a profitable tourism product, travel service providers such as Tour 

Operators (TOs) like "hiking" TOs  have gradually specialized to provide offers tailored to the 

needs of the market. For example:  

(1) Abicyclette (1989), in collaboration with the Fédération Française de Cyclotourisme, the 

agency that promotes and provides itineraries. "In 2019, while our revenue was around 

€800,000, it is estimated that it was multiplied by 10 between 2013 and 2019" (Fabien Leduc, 

CEO of Abicyclette, cited by  Avignon (a), op. cit., 2021). 

(2) The Cycloo brand, born in February 2021, by Jean Eustache, the boss of Amerigo, a TO 

specializing in organizing transatlantic trips. This brand takes the form of diversification in a 

promising niche. “ (...) Based on the potential market of 1,400 customers in the first year, Jean 

Eustache wants to create a “bicycle tour” for Mr, Mrs and Everyone by offering “short stages, 

circuits with no elevation gain, and electrically assisted bicycles” (Avignon (a), op. cit., 2021, 

freely translated by the author, 2023).  

More recently, especially during the period of social isolation in France, in the form of small 

stays, the offer of great experiences just a short distance from home, for young people hungry 

for adventure is proposed by influencers like Mes p'tits bouts de monde or Petit bivouac. To 

date, the incentives have been included in the main categories of major TOs such as Terres 

d’Aventure in 2021.  

3. Significant Economic Benefits Thanks to Cycling activities 

The large investments of the territories are rewarded with substantial economic benefits. In 

fact, by comparing with the gross sales of the cycle tourism activity in France in 2016 (2 

billion (France Vélo Tourisme)), the findings revealed that this figure had more than doubled 

(4.6 billion euros) by 2020 (DGE/ADEME Document – Impact economy and development 

potential of bicycle use in France - April 2020) (Table 1). 

For the territories, the enhancement of tourist attractions along the routes both promotes the 

development of neglected tourist areas and attracts into their territories a group of customers 

with higher spending levels compared with the classic customer groups. Indeed, 68 € of 

expenditure on average per day and per person for a hiker by bike against €55 for a classic 

tourist (ADEME/DGE, cited by Avignon (a), 2021). A cyclist spends 75 euros daily on the 

Véloroute de l'Elbe, 89 euros on the Route des Grandes Alpes, 70 euros (for a mountain biker) 

on the Chemins du soleil (Thomé, op.cit., p. 83). “Cyclists spend more on average than the 

others: In 2021, in France, bicycle tourism recorded a turnover of 4.2 billion euros per year. 

The average expenditure of a tourist cyclist is 68 € per day against 55 € for an average tourist. 

Expenditures have even increased by +18% between 2010 and 2015 (Loire à Vélo study). 

Profitability: The Vélodyssée, which totals 3.6 million bike rides, brought in 103.6 million 

euros to the local economic fabric.” (Thomé, op.cit., p. 83). Moreover, the characteristics of 

166

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

this group of tourists are that they often spend more time on their trips as well as their stays in 

destinations. 

 

Table 3. The profile of cycle tourists. 

● Average expenditure: €68 per day, per bicycle tourist (vs. €55 for a classic tourist) 

● 65 km average distance traveled 

● 4 types of cyclists: 

-Walk (25 kms / day) – 16 million 

-Sportsman – 2 million 

-Bike in the city – 7 million 

-Itinerancy – 800,000 

Cycling frequency in France: 

 

+5% between 2018 and 2019 

+10% over the whole of 2020, 

+ 28% in 2020 on periods outside confinement 

22 million French people cycle during the 

holidays 

(Source : Vélo et territoires - France Vélo 

Tourisme) 

Duration of stays:  8.9 days vs. 5.3 days for the classic tourist 

20% of itinerants come directly from home by 

bike 

30% by train 

20% of bicycle tourists are foreigners 

1 – Germany 

2 – Netherlands 

(Source : Vélo et territoires - France Vélo 

Tourisme) 

Source: From the author (2023) based on Avignon (a), op. cit., 2021.  

 

Alsace, A Typical Region of France Developing A Cycle Tourism 

Since 2012, the Alsace tourism development strategy has set an ambitious goal of making it 

the leading destination in Europe for cyclists. Assessed to have all the necessary assets to 

develop bicycle tourism, Alsace develops an action plan over many years. Investment is 

largely focused on (1) infrastructure development (routes and signposts); (2) service provision 

(multimodal public transport, accommodation and  restauration, bicycle service, reservation 

offers); (3) promote communication and promotion (marketing, internet, publications, events); 

(4) collect evaluation opinions (customer survey and counts, data collection). 

The results illustrated remarkable figures on the investment in information and signals for 

bicycle tourism development: (1) 20 SIR was funded by CD67 and CD68 in 2016 for 

€50,000; (2) 15 SIR installed in stations in 2021, project management by the Grand Est 

Region (€120,000 for 30 SIR) and FEDER  (25%); (3) 20 km of the cycle route across the 

Bruche Canal  has been equipped with a Local Interest Signage since 2019, 52 km in other 

rural areas should follow (between Molsheim and Saales via Schirmeck). Most recently, a new 

product, "The Gourmet Bike Ride" (www.grandried.fr) was launched. The product offers a 

bike ride along with a local culinary experience. Time period for this product is every two 

years, on the fourth Sunday of September. There were 20,000 participants in one day in this 

version of the product in 2019  (Leibel-Thepot, 2021). The findings illustrated also that in 

2019, Alsace had more than a million cyclists. In Bas Rhin, more than one million cyclists 

visited in 2020 and Haut-Rhin welcomed almost 700,000 visitors (compared to 535,000 

between September 2015 and September 2016). 
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France Vélo Tourisme (FVT) 

Created with state support, FVT is inspired by the approach of Switzerland Mobile, the Dutch 

Fietsplatform and Vélo Québec. FVT is aimed at participants of 7 to 77 years old and offers 

them the bulk of the structured itinerary offer in France. On its website, information is offered 

by theme and by territory, presenting the points of tourist interest and the main major events 

along the routes. FVT has created “Accueil Vélo”, the national label which guarantees quality 

services for cyclists (Thomé, op.cit., p.81-83). In January 2017, the findings counted 2,700 

establishments that held this mark, including accommodation, restaurants, places to visit, 

tourist offices, rental companies, as well as bicycle repairers, etc. Currently, their number 

continues to grow. 2.75 million sessions were generated by the FVT web ecosystem in 2016,  

a figure up 27% in one year (Thomé, op.cit., p. 80-85). 

4. Challenges and Solutions in order to Capitalize on Practice of Cycling Tourism for 

Territorial Development  

4.1. Different Traveler Profiles Require Different Offers  

In terms of the profiles of participants in this type of cycle tourism in France, the number of 

cyclists increases thanks to the popularity of electric bicycles. Furthermore, the diversification 

of cyclists' behaviors leads to more and more diverse profiles, for example solo or group 

training, adventure or sports experience, etc. Indeed, apart from the common core of "cycling 

is a return to nature, the need to slow down" (Fabien Leduc, cited by Avignon (b), 2021, 

freely translated by the author, 2023), their needs are changing in terms of diversity and 

dynamics. A survey by the French Cycling Federation in 2018 showed different criteria of 

motivation for cycling (1) nature (64%), (2) health (58%), ( 3) discovery (55%), (4) freedom 

(53%) and (5) happiness and family bonding (47%) (Avignon (a), 2021). Moreover, the 

customer segment is also different. For example, there are customers who prefer to stay in 

upscale accommodations and authentic experiences, others who want to spend the night under 

the stars alone or with family. The new demands of new markets pose new challenges to the 

territory. To increase the attractiveness of the territory through cycling, improving offers and 

developing services that meet the needs and expectations of the target customer groups play 

an important role. 

Solution: Different offers meet different traveler profiles. For example, installing camping in 

the highlands (IPAMAC, Massif Central's association of Natural Parks, built the first 

"bivouac" on the Millevaches plateau in 2019 to respond to this emerging trend). The Jura or 

Alps region of France installs "bivouac" zones from 2022 on several dedicated sites. 

4.2. Needs in  Product Supply Chain 

The gradual development of cycle tourism has created new needs in the product supply chain. 

For itinerancy, especially long-term itineraries, bike rental and repair companies/agencies 

become important. This trend is increasing strongly not only in rural areas but also in cities. 

To meet the demand, based on traditional rental companies/agencies, a new form of “trendy” 

“bicycle cafes” was born. It is important that the profits obtained become more substantial 

than before thanks to this model. Services provided by “bicycle cafes” for cyclists are more 

extensive including small restaurants where light food/drinks are available; repair and sale of 

spare parts; or textile space dedicated to cycling, etc. 

Solution: "Rental companies" become "bike cafes": Steel café Vélo in Paris embraces this 

trend by acquiring new, larger businesses to offer more new services (e.g. parking rental, 

cleaning services, etc.). Another example to illustrate  is Inukshuk café vélo (Faure, 2021).  

4.3. Road Safety  

The study results found an ominous point related to cycling activities: that the number of 

serious accidents involving cyclists increased (+27%) before the increase in the number of 
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cyclists (+30% from May to September 2020) (Thomé, op.cit., 2021). The safety of the 

participants is always a top priority, especially on the difficult roads of the journey. 

Solution: Targeting cyclists and car drivers, a prevention campaign was launched in 

September 2020. In addition, according to the decree issued on 23 November 2020 by the 

government. Effective January 1, 2021, mandatory registration of bicycles is implemented, 

especially for used bicycles (a six-month period is provided for mandatory registration). 

4.4. Environmental Responsibility 

The findings also discovered the challenge of environmental responsibility posed in the 

regions. Indeed, cycling can (in some cases) hurt sensitive areas (e.g. national parks). 

Monitoring becomes necessary at destinations, especially in cases where the frequency of 

cyclists is so high that it can cause damage to sensitive areas. 

Solution: Building separate bicycle routes/journeys/itinerancies, clear regulations, and 

working together to manage the implementation well. For example, Mercantour Park 

regulates mountain bike activity and all outdoor sports are reserved for members only. Port 

Cros (in the French department of Var), only accepts cycling on a few well-managed 

itineraries. 

4.5. The Right Dosage for Supervised Development 

Facing all the challenges mentioned above, development monitoring becomes the most 

important. However, excessive supervision can negatively impact a biker's sense of freedom 

and adventure, which is at the core of these activities. Therefore, surveillance is performed 

with an appropriate dose, control without interference and discomfort is achieved. Thus, 

supervised development with the right dose became the secret to the development of French 

bicycle tourism  (Thomé, op.cit., 2021;  Avignon (a), 2021;  Avignon (b), 2021).  

Overall, cycling is one of the ways to exercise to help participants feel more satisfied with 

their bodies. This activity is also about experiencing the freedom to enjoy complete 

autonomy. It is the perception of the participant's mastery of time, body, and desires. The bike 

is one of the ways to share a contemporary aesthetic, while enjoying the mobility and 

dynamics panorama, feeling about personal feelings and at the same time having fun. The 

trend of cycling is forecasted to continue to grow in the future. This trend is unlikely to stop, 

"it just slows down, like a slow, but sure forward movement" (Jean-Didier Urbain, Socio-

anthropologist and semiologist, cited by Espaces tourisme et loisirs, 2021, freely translated by 

the author, 2023).  

Discussion 

1.  Itinerant Tourism and Its Assets For The Territory 
In terms of local development, itinerant tourism, particularly in soft mode, taking multiple 

forms, has many advantages. Thus, the research findings supported Zeghni's interpretation 

(op.cit., p.23): "Tourist itinerancy as an axis of tourist development". Indeed, first of all, by 

integrating the dimension of sustainable development, tourist itinerancy makes it possible to 

extend the tourist season to the "seasonal wings" (Bourges, op.cit.), that means   from april to 

october. In particular, similar to previous results, the results of this study found that itinerant 

tourism can be practiced almost everywhere in countries with great potential for development 

(such as France) thanks to good infrastructures and because of the wealth of natural and 

cultural resources. In addition, the findings also revealed that tourist itinerancy proposes 

offers that meet the new expectations of travelers today, the demand for leisure requires 

meaning more than ever, in favor of slow, gentle and sustainable tourism. These are the 

discovery, the new, the adventure, but also the encounter, the search for change, the rupture, 

and of course the personal experience. 

The research findings confirmed that tourist itinerancy contributes to adding positive value to 

destinations, such as an ecological image that helps to increase the visibility and attractiveness 

of the territory. Moreover, by offering tourists opportunities for local discovery, tourist 
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itinerancy makes it possible to enhance the values of the territory's authenticity and identity. 

Furthermore, building a quality offer requires synergy from several sides within a territory: 

sectors structured and organized around mobilized actors (e.g. local authorities, hospitality 

professionals, tourist operators, organizations promotion, federations of practitioners and 

planners, local associations, etc.), the research results demonstrate hence the results of 

previous research by Faure (op. cit., p.20). Tourist itinerancy, throughout its development, 

therefore makes it possible to reinforce the ambition of true territorial solidarity. The research 

findings revealed also that in addition to intra-territorial links, going further, in order to 

promote tourist mobility in tourist itinerancy, a fine mesh of territories, bringing together 

socio-professional actors plays an important role. In other words, the establishment of 

cooperation on several scales between territories is also essential for the development of 

tourist itinerancy. Thus, a territory, thanks to tourist itinerancy, will have the possibility of 

integrating more and of course of having more new cooperation with other territories. Links, 

exchanges, inter-territorial flows will therefore be increasingly strong and dynamic. 

Finally, talking about the economics of itinerancy for the territories, the findings from this 

study supported previous findings and illustrated that thanks to the stimulation of the use of 

local accommodation, as well as local shops, tourist itinerancy promotes the development of 

the economy of destinations as a real lever for growth, in particular revitalizing rural or 

landlocked territories.  

The beneficial effects of tourist itinerancy go well beyond tourism since it contributes to 

strengthening the economic, social and cultural identities of the territories. Although tourist 

itinerancy, as a factor of attractiveness, makes it possible to promote the development of 

territories, organizing and developing a quality offer, not neglecting routes, accommodation 

or services, remains however a complex challenge to relieve. “What are the challenges of 

itinerant tourism for the territories? How do we overcome these challenges?”. We will find 

the answer in the next part. 

2.2. Issues and Solutions for a Successful Itinerant Economy 

The results of the study confirmed that the promotion of the development of territories 

through tourism itineraries need to take into account certain challenges and from which 

several solutions were found. The process of developing this type of tourism in the territories 

should ensure flexible coordination of factors (1) Planning + (2) Investment + (3) Cooperation 

+ (4) Management + (5) Supervision. Above all,  similar to findings from Zeghni (op.cit., p. 

23) and Faure (op.cit., p. 21 -22), the findings of this study indicated that cooperation for 

mutual development among stakeholders clearly shows its importance.  

Similar to Leroux’s (2009, p. 273) findings about mobility requirements for itinerant tourism, 

the results of this paper showed that the requirements for the transportation system are set first 

in order to ensure the convenience of the transport system (public transport can be connected). 

In addition, the safety of participants is also a top priority. Moreover, the necessary needs for 

support services, guidance, repair, rental, etc. should also be provided in full. We also should 

keep in mind weather conditions that can be a drag as well as the geographical context such as 

relief, demographics, etc. 

The research results also found that the development process should be placed within 

environmental responsibility. Here, the sensitivity of vulnerable areas is noticed. The 

requirement for specific planning of routes that can be developed for each type of itinerant 

tourism is set forth and above all good management must be implemented. Similar to 

Bourges’ findings (op.cit.) and Faure’s findings (op.cit., p.18), the research results 

emphasized that the product element challenge is obvious. Making a difference, targeting the 

right customer segments to ensure improved customer experience is the key to creating the 

success of a cruise product. Moreover, a product supply chain that ensures continuity, 

coordination and completeness will promise to bring success to this type of tourism. 
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The safety of the participants (as mentioned) should always come first. The findings revealed 

that the requirement for a clear and highly deterrent legal framework to ensure road traffic 

safety is indispensable in the development of this type of tourism. Last but not least, 

supervised development at the right dose is a lesson learned for the development of this type 

for the development of the territories.  

Conclusion 

The purpose of this paper was to answer the research question,  how destinations and tourism 

stakeholders can capitalize on this practice of itinerant tourism, which has experienced a 

revival since the health crisis? The findings indicate that itinerant tourism plays an important 

role for the territories' development, in particular local economic development and ecological 

transition. At the same time, the challenge for the community is to manage to organize and 

develop a quality traveling offer. Strategies related to inter-territoriality, cooperation, 

networking, innovation, digital application, etc. also define themselves as key words for 

success. In order to meet the challenges of itinerant tourism in the 21st century, particularly in 

the context that the world is living with the covid-19 pandemic, public and private actors have 

made strategic investments and obtained encouraging results. However, this path is still long, 

challenges are still to be met.  

Recommendations 

Inter-territoriality and New Cooperation 

The questions of inter-territoriality and above all an essential cooperation between the 

territories are raised because of the itinerancy character of itinerant tourism. The 

establishment of cooperation on several scales between territories is therefore laid down as an 

important basis for the success of tourist itinerancy. This cooperation, if carried out well, will 

create favorable conditions for the promotion of tourist itinerancy in terms of facilities 

allowing tourists to travel more fluidly and more conveniently. This is an essential factor in 

attracting and retaining travelers for longer. In addition, tourism promotion, communication 

- inter-territorial marketing will also be done in a more coherent and effective way than in 

an individual way.  

For the roles at each of the territorial scales, governance and responsibility must also come 

first. The required cooperation is carried out in a global manner not only between the actors of 

the territory but also between the territories. All of them create a close link, both vertical and 

horizontal, between structures on the same territorial scale. The common objective is to create 

strong and dynamic links, exchanges and flows within and between territories. Moreover, in 

order to be able to mobilize the partners and raise awareness of the need for cooperation, the 

determining role of the organizations leading the networks of actors at all levels must be 

properly implemented. 

Finally, mobility should be enhanced. Intermodality ensures smooth and above all gentle 

journeys for travelers. Intermodality offers relevant solutions for efficiently connecting public 

transport and hiking or cycling sites. The creation of local network flexibility, route 

consistency, etc., aims to ensure the success of a traveling offer and of course brings 

significant economic benefits to the locality. To carry it out well, the political strategies of the 

territories, as well as the development of partnerships with transport structures are at the heart 

of intermodality.  

Responding to Customer Needs by Offering Quality Offers 
Creating quality touring offers to meet customer needs is undoubtedly the most important key 

to the success of itinerant tourism. Since itinerancy is associated with displacement, 

itineraries, the physical ways of circulation (such as roads, paths, waterways, rivers, etc.) 

play a primordial role. The issue raises the first question concerning the creation and marking 

of attractive itineraries. The maintenance of the traffic lanes, its markings, the instruction 
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panels and of course regular monitoring to ensure the safety and comfort of itinerants. 

Moreover, the facilities must be perfected to meet the essential needs of the route, for example 

a proposal for suitable services (such as accommodation, services, rest areas, etc.).  

In addition,  itineraries must be easily accessible and of course connected to the main access 

roads. In particular, the connection with public transport such as bus, train, etc. should aim 

to create favorable conditions for itinerants to access eco-mobility, one of the most attractive 

elements of itinerant tourism. At the same time, timely accompanying services are also really 

necessary such as the transport of equipment (e.g. bicycles), the presence of professionals on 

the itineraries such as luggage transfer services, rental companies, repairers, etc.  

Moreover, in the era of the technological revolution, ease of access to information is also one 

of the strategic factors to be built in order to develop itinerant tourism. A territory can 

increase its visibility, its attractiveness and its tourist appeal thanks to the digital application. 

In this spirit, building an intuitive, lively, informative website (e.g. travel, accommodation, 

services, etc.), accessible in several different languages is the first thing to invest in. It will be 

the most practical source of reference for travelers to prepare their journey. In particular, on 

the website, giving Internet users the possibility of designing and personalizing their trip 

themselves (such as composing their itinerary and choosing their waypoints) could bring them 

pleasure. Also, nowadays, as social media has become popular with the general public, it 

becomes necessary to show up on social media to promote destination itinerant tourism. Or, 

create a personalized roadbook, topo-guides, or build a travel blog to share lived experiences, 

connect travelers who share the same passion for itinerant tourism, etc. also a great idea. In 

addition to information tools, the implementation of navigation tools is also important such as 

the creation of apps, mobile applications, etc. 

To go further, innovation must be invested in to make a difference in the customer 

experience. With today's technological advancement, innovation will be highly valued by 

customers. For example, actors in all areas such as transport, accommodation, services, etc. 

can use virtual reality, augmented reality, artificial intelligence (e.g. chat bots, robots, etc.), 

blockchain, etc. in their services to create new experiences for customers such as virtual 

travel, online consultation, online booking, online payment, etc. As for the itinerant offer 

itself, it also requires frequent renewal, in order to diversify products and create its own 

identity and brand to promote the territory. This factor is extremely important because it helps 

to respond to the customer's enthusiasm and to retain them for longer.  

Finally, a good articulation between itinerant offers and other local tourist offers would be a 

positive development strategy for each territory. A network of diversified, adapted, attractive 

and effectively visible local tourist offers will capture the attention of tourists, motivate them 

to explore and above all create trust to build customer loyalty.  

In conclusion, theoretically, this study has contributed to the scientific debate on the subject 

for enriching the destination management literature. From a practical perspective, this study 

provides a new and highly innovative framework for a more sustainable territorial 

development. 

Future Research and Limitations 

However, this study also has certain limitations. Indeed, because there was only one type of 

cycle tourism in France that is deeply focused to explore, the case study sample may not be 

representative enough. However, thanks to this specialized focus, many core and important 

findings were easily found. To improve the current literature on developing territories through 

itinerant tourism, future research should consider focusing on other types of itinerant tourism 

such as “river” tourism, walking tourism, etc. at other destinations in the world. In addition, 

new qualitative and quantitative research methods could be applied to have more multi-

dimensional perspectives such as interview, netnography, etc. 
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SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE OKUL: BİR OKULUN AÇILMASI BİR 

“Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” 

Victor Hugo 
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ÖZET 

Farklı disiplinler tarafından ele alınan suç olgusunun önemli bir boyutunu suça sürüklenen 

çocuklar oluşturmaktadır. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (ÇKK)’nda Suça Sürüklenen 

Çocuk: “Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma 

veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar 

verilen çocuk” (www.mevzuat.gov.tr) olarak tanımlanmıştır. 

Literatürde çocukların suça sürüklenmesinde birçok faktörün (aile, arkadaş, okul, kitle iletişim 

araçları, göç, kentleşme, madde kullanımı/bağımlılığı, boş zaman değerlendirmesi vb. 

faktörler) etkili olduğu görülmektedir. Sözü edilen bu faktörlerden çocuğun toplumsallaştığı 

yerlerden biri olan okul, çocuğun suça sürüklenmesinde etkili bir faktördür. Dolayısıyla bu 

çalışmada, çocukların suça sürüklenmesinde etkili olan okul faktörünün incelenmesi 

amaçlanmıştır.  

Çalışma, literatür taramasına dayalı nitel bir çalışmadır. Bu çalışmada suça sürüklenen 

çocuklar ile ilgili yapılmış çalışmalar (makale, tez, kitap, internet kaynakları, yasal 

düzenlemeler, kanunlar vb.), taranmış, konuyla ilgili yapılmış çalışmaların istatistiki verileri 

gözden geçirilerek, değerlendirilmiş sonraki süreçte çalışma raporlandırılmış ve öneriler 

sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Suç, Suça Sürüklenen Çocuk, Okul 

 

ABSTRACT 

Juvenile delinguent constitute an important dimension of the crime phenomenon, addressed 

by different disciplines (law, sociology, biology, economics, psychology, criminology, etc.). 

In Child Protection Law No. 5395 (CPL), Juvenile Delinguent is defined as "The child who 

has been investigated or prosecuted for the allegation of committing an act defined as a crime 

in the laws, or for whom a security measure is decided due to the act he/she has committed" 

(www.mevzuat.gov.tr). 

In the literature, it is seen that numerous factors (family, friends, school, mass media, 

migration, urbanization, substance use/addiction, spending leisure time, etc.) affect Juvenile 

delinguent. Among the above-mentioned factors, school, one of the places where the child 

socializes, is an effective factor in Juvenile delinguent. Hence, this study aimed to examine 

the school factor, which is effective in juvenile delinguent.  

The research is a qualitative study based on a literature review. In the current research, studies 

(articles, theses, books, internet resources, legal regulations, laws, etc.) juvenile delinguent 
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were reviewed, the statistical data of the studies on the subject were reviewed and evaluated, 

the study was reported in the next process, and suggestions were presented.  

Keywords: Child, Crime, Juvenile Delinguent, School 

 

Giriş 

“Bir kişinin kendi iradesi ile bulunduğu ve hukuka aykırı olması nedeniyle belirli hukuki 

yaptırımları gerektiren eylem” (Sarı vd., 2019: 178) olarak tanımlanan suç olgusu, insanlık 

tarihi kadar eski bir kavramdır. Birçok disiplin (hukuk, sosyoloji, biyoloji, ekonomi, psikoloji, 

kriminoloji vb.) tarafından araştırılan/üzerinde durulan suçun önemli bir boyutunu ise çocuk 

suçluluğu oluşturmaktadır.  

“Bir çocuktaki anti sosyal eğilimlerin, yasa müdahalesi gerektirecek bir hale dönüşmesi” 

(Burt, 1925’den akt.; Çakır, 2013: 11; Gönültaş ve Hilal, 2012: 158) durumu olan çocuk 

suçluluğu kavramı, çocuğun kişilik gelişimini tam olarak tamamlayamadığı ve çevresindeki 

kişilerin yönlendirmesi ile suç davranışını gerçekleştirmede yetişkinlere göre daha kolay 

manipüle edilebildiğinden (Karataş vd., 2020: 138) yerini, suça sürüklenen çocuk kavramına 

bırakmıştır. 15.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 

(ÇKK)’nda da “çocuk suçlu” ifadesi yerine “suça sürüklenen çocuk” kavramı kullanılmış ve 

bu yaklaşımla çocuk, suçun faili yerine suça sürüklenen mağdur olarak kabul edilmiştir (Sarı 

vd., 2019: 178). ÇKK’ya göre suça sürüklenen çocuk: “Kanunlarda suç olarak tanımlanan 

bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden 

dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” (www.mevzuat.gov.tr) olarak 

tanımlanmıştır. 

Literatürde çocukların suça sürüklenmesinde birçok faktörün (aile, arkadaş, okul, kitle iletişim 

araçları, göç, kentleşme, madde kullanımı/bağımlılığı, boş zaman değerlendirmesi vb. 

faktörler) etkili olduğu görülmektedir. Sözü edilen bu faktörlerden çocuğun toplumsallaştığı 

yerlerden biri olan okul, çocuğun suça sürüklenmesinde etkili bir faktördür. Günümüzde 

çocukların zamanının çoğunu geçirdiği yer olan okul, çocuğun yaşamını belirleyici 

niteliktedir. Okul ve ortamının özellikleri (çocukların akademik başarısı, okulu sevip 

sevmemeleri, okula uyum durumları, okulun disiplin yöntemleri, okuldaki yöneticilerle, 

öğretmen ve öğrencilerle kurdukları olumlu ve olumsuz ilişkiler vb.) çocukların olumlu ya da 

olumsuz tutum ve davranış geliştirmesinde/oluşturmasında oldukça etkili olmakta ve çocuğun 

suça sürüklenip, sürüklenmeyeceği konusunda belirleyici olabilmektedir.   

Suç, Çocuk ve Suça Sürüklenen Çocuk: 

“Toplumsal düzeni korumak için kanun koyucuları tarafından konulan, mevcut hukuk 

kurallarının ihlal edilmesi sonucu oluşan ekonomik, psikolojik, biyolojik ve sosyolojik 

boyutları olan” (Kızılçelik ve Erjem, 1996: 528) suçu, Amerikan Sosyoloji Derneği “kanun 

tarafından yasaklanan davranış” (A.S.A., 2017; Öter, 2018: 743), Türk Dil Kurumu ise 

“törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış, yasalara aykırı davranış, cürüm” 

(https://sozluk.gov.tr) olarak tanımlamaktadır. 

“Hukuksal olarak yasalarda korunması güvence altına alınmış, mevcut toplum kurallarının 

yıkılmasına ve sarsılmasına yönelik fiil ve davranış” (Saygılı ve Aliustaoğlu, 2009: 25) olarak 

tanımlanan suçun nedenleri/ortaya çıkış sebepleri, üzerinde durulması gereken önemli bir 

konudur. Özellikle toplumların geleceği olarak kodlanan çocukların, suça sürüklenme 

sebepleri hem bireysel hem de toplumsal ilerleme ve gelişme düşünüldüğünde daha da önem 

kazanmaktadır.  

Çocuk: 

Literatürde çocuk ile ilgili birçok tanıma rastlamak mümkündür. Çocuk; “bebeklik ve ergenlik 

çağları arasındaki insan; anne karnında ya da bebeklik çağı ile ergenlik çağı arasındaki 

gelişme döneminde olan insan yavrusu“ (Akyayla, 2014: 4) olarak tanımlanabilir. 
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 “Zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönden tam bir olgunluğa erişmemiş, toplumdaki rol ve 

görevlerini henüz öğrenmekte olan, bakıma ve eğitime ihtiyacı olan varlık“ (Doğan, 1996: 72; 

Çakır, 2013: 9) olarak tanımlanan çocuk, ulusal ve uluslararası hukuksal belgelerde de ele 

alınmış ve tanımlanmıştır. Hukuksal alanda çocuk kavramına ilişkin en geniş tanım, Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer almaktadır. Sözleşmeye göre (m.1) “daha erken 

yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan” (www.unicef.org) çocuk 

kabul edilmektedir.  

Ulusal hukukumuzda yer alan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda çocuk (m.6/1-b), “henüz on 

sekiz yaşını doldurmamış kişi” (www.mevzuat.gov.tr) olarak tanımlanırken 5395 sayılı Çocuk 

Koruma Kanunu ise (m.3/1-a) “daha erken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış 

kişi” (www.mevzuat.gov.tr) olarak tanımlanmaktadır. 

 Çocuk tanımlarından da anlaşılacağı üzere 18 yaşından küçük her birey, çocuk sayılmakta ve 

bu dönemde görülen, geliştirilen olumsuz tutum ve davranışlar, onların yaşamlarını negatif 

yönde etkilemekte hatta onları suça sürükleyebilmektedir.  

Suça Sürüklenen Çocuk: 

Çocuk suçluluğu kavramı İngilizce literatürde “juvenile delinquency” kavramıyla ifade 

edilmekte ve “reşit olmayanın suçluluğu” olarak çevirisi yapılmaktadır (Afşin ve Öğretir-

Özçelik, 2018: 385; Polat, 2014, 10; Obuz-Tekgöz, 2019: 631; Gökpınar, 2007: 208; Ereş, 

2009: 89). 

Çocuk suçluluğu kavramı; “ergin olmayan kişilerin kanunlara karşı çıkmaları veya suç teşkil 

eden bir eylemi işlemiş olmaları” (Köksal, 2014: 16-17) anlamına gelmektedir. Ancak 

çocukların, henüz kişilik gelişimini tamamlayamadığından, suç işleyen değil suça sürüklenen 

veya suça itilen çocuk olarak ifade edilmesi gerektiği kabul edilmektedir (İçli, 2004; Afşin ve 

Öğretir-Özçelik, 2018: 385; Keş ve Yılmaz, 2019: 26).  

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda Suça Sürüklenen Çocuk: “Kanunlarda suç olarak 

tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da 

işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuk” 

(www.mevzuat.gov.tr; Köksal, 2014: 13; Ayaz vd., 2012: 34; Işık vd., 2019: 176; Karbeyaz, 

2018: 87; Bilginer vd., 2021: 218; Akyayla, 2014: 9; Aslan, 2021: 80) olarak ifade 

edilmektedir.  

Suça Sürüklenen Çocuk ve Yaş: 

Hukuka aykırı fiillerin çocuk, ergen, engelli, yetişkin vb. kişiler tarafından işlenmesi, farklı 

müdahale ve ceza yöntemlerini gerekli kılmaktadır (Aslan, 2021: 80). 

Kanun koyucu, söz konusu yetilerin kazanılması ile çocuğun suçun işlendiği andaki yaşı 

arasındaki bağlantıyı “yaş grubu oranında sorumluluk” anlayışıyla düzenlemiştir (Ağcaoğlu, 

2020: 23). Bu kapsamda 765 sayılı TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde yaş küçüklüğü 53 ve 

54. maddelerde; 0-11, 11-15 ve 15-18 olmak üzere üç döneme ayrılırken 1 Haziran 2005 

tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK’da ceza sorumluluğu için asgari yaş sınırı 

yükseltilerek, 11’den 12’ye çıkartılmıştır (Köksal, 2014: 46). 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) 31. Maddesi çocukluğu, 0-12, 12-15, 15-18 olmak 

üzere üç yaş grubuna ayırmıştır. Fiili işlediği sırada on iki (12) yaşını doldurmamış çocukların 

ceza sorumluluğu yoktur. Fiili işlediği sırada on iki (12) yaşını bitirmiş ama on beş (15) yaşını 

doldurmamış çocukların, fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamamaları veya 

davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin yeterince gelişmemiş olması durumunda ceza 

sorumlulukları yoktur. Ancak çocuklar, işlediği fiilin sonuçlarını algılıyorlarsa ve 

davranışlarını yönlendirme yeteneğine sahiplerse bu çocuklar hakkında cezada indirimler 

uygulanır. Eğer çocuklar fiili işlediğinde on beş (15) yaşını doldurmuş, on sekiz (18) yaşını 

doldurmamışlarsa yine ceza sürelerinde indirim söz konusudur (Hesapçıoğlu-Tural, 2017: 

332). 
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Çocuğun Suça Sürüklenmesindeki Nedenler: 

Dünyada ve ülkemizde çocuk suçluluğu üzerine yapılan araştırmalar, çocuğu suça yönelten 

nedenlerin çok boyutlu (bireysel, çevresel) olduğunu ileri sürmektedir. Bu nedenleri bireysel 

ve çevresel nedenler olarak ikiye ayırmak mümkündür (Temel ve Aksoy, 2005: 78; Ergenç ve 

Aydın, 2009: 75; Sağlam, 2015: 12-13; Çakır, 2013: 14; Güneş-Kayma ve Gökler, 2017: 

3743-3744). Bireysel nedenler çocuk odaklı olup, çevresel nedenler ise aile, okul, akran, 

toplum vb. gibi etkenlerden oluşmaktadır (Güneş-Kayma ve Gökler, 2017: 3743-3744).  

Çocuğun Suça Sürüklenmesinde Okul Faktörü: 

Çocuğun toplumsal yaşamda aile kurumuyla başlayan toplumsallaşması, okul ile devam 

etmektedir. Çocuğun toplumsallaşmasında etkili olan kurumlardan biri olan okul, “önceden 

belirlenmiş hedef davranışları öğrencilere kazandırmak amacıyla inşa edilmiş sosyal bir 

sistemdir. Bu nedenle okulun ontolojik nedeni, planlı etkinlikler aracılığı ile öğrencilerde 

istendik yönde bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışlar kazandırmaktır” (Özdemir ve 

Kalaycı, 2013: 2125).  

Çocukların tutum ve davranışlarını biçimlendirme gayesi olan okulun, çocuklara sosyal 

becerilerin aktarılmasında, hak ve sorumluluklarının öğretilmesinde önemli işlevleri vardır 

(Sağlam, 2015: 16-17). Diğer bir deyişle okulun çocuk için toplumsallaşma, arkadaşlarıyla 

iletişim kurma, model alma, mesleki bilgileri aktarma, toplumsal yaşamda gerekli kuralları 

öğrenme vb. gibi birçok katkısı vardır (Aslan, 2021: 83). Ancak sözü edilen bu işlevlerin 

yerine getirilmemesi/getirilememesi, çocuğun birçok sorunla da karşılaşmasına neden 

olmaktadır.  

XVII. yüzyılda Victor Hugo, “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” 

sözüyle okul ve suçluluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgulamış; okul, çocuk 

suçluluğunu ortadan kaldırıcı bir kurum olarak ifade edilmiştir (Sağlam, 2015: 16; Yavuzer, 

2015, 149; Çakır, 2013: 27; Obuz-Tekgöz, 2019: 632; İslamoğlu, 2017: 63).  

Victor Hugo’nun dediği gibi “Bir okul, bir hapishane kapatır” mı? Yoksa okul ortamında 

yaşanan olumsuz/kötü deneyimler, yeni hapishaneler mi yaratır? Konusu, tartışılması gereken 

bir konu olarak durmaktadır. Çünkü yapılan araştırmalar; okul ortamındaki ilişki ve 

etkileşimlerin niteliği (idareci-öğretmen-öğrenci vb.), okul kurallarının katılığı/ağırlığı, okula 

olan ilginin azlığı vb. nedenlerin, çocuğun suça sürüklenmesinde önemli belirleyiciler 

olabileceğini ortaya koymuştur (Obuz-Tekgöz, 2019: 632-633). 

Okul ve suç ilişkisi üzerinde duran araştırmacıların çalışmalarına genel olarak bakıldığında 

özellikle; çocukların akademik başarısına, okula yönelik tutumlarına (okulu sevip 

sevmemelerine, okula bağlılıklarına vb.), mevcut eğitim sistemine, okuldaki idarecilerin, 

öğretmenlerin öğrencilere yönelik tutum ve davranışlarına (öğrencilere kötü davranmalarına 

vb.), öğrenciler arasındaki ilişki ve etkileşimlere, okuldaki başarı düzeyine, öğrencilerin 

okuldan kaçma sıklığına/okuldan atılmalarına vb. gibi faktörlere yoğunlaştıkları 

görülmektedir (Kızmaz, 2004: 294; İslamoğlu, 2017: 75). Diğer bir anlatımla çocuğun okula 

devam edip etmediği, okul kurallarına uyup uymadığı, öğretmen ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler 

kurup, kurmadığı, çocuğun suça sürüklenmesiyle ilişkili etmenler olabilmektedir (Bilginer 

vd., 2021: 218). Dolayısıyla bu durum araştırmacıların, okul iklimi kavramına 

odaklanmalarına neden olmuştur.    

Sözü edilen okul iklimi; okulun niteliği ve okulu oluşturan tüm öğelere (öğrenci, öğretmen, 

idareci ve diğerleri) ilişkin algıların bütünüdür. Araştırmalar genel olarak okul ikliminin; 

güvenlik, ilişkiler (öğretmen-öğrenci, öğrenci-öğrenci, vb), öğrenme ve öğretme, kurumsal 

yapı ve okul gelişim süreci olmak üzere beş boyuttan oluştuğunu göstermektedir (Zorbaz vd., 

2020: 417). 

Okul ikliminde; öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci ilişkisi oldukça önemli bir yer 

tutmaktadır. Öğretmen-öğrenci arasında kurulan olumlu ilişki hem sosyal ilişkiler hem de 
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öğrenme süreci üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Zorbaz vd., 2020: 417). Ancak öğrenci ve 

öğretmen arasında kurulan olumsuz ilişki/iletişim çocuğun tutum ve davranışlarını olumsuz 

etkilemekte hatta onu suça sürükleyebilmektedir. Örneğin; öğretmeni, kendisini dövdüğü için 

öğretmenin arabasına benzin döküp yakan öğrenci; öğretmeninden şiddet gördüğü için suç 

davranışına yönelmiştir (Ökdem, 2020: 596).  

Çocuğa yönelik bu kötü muamele/istismar, çocuğun zarar görmesine, hem o anki yaşamında 

hem de sonraki yaşamında duygusal, sosyal, davranışsal sorunlar (sosyal ilişkilerde zayıflık, 

içine kapanıklık, özgüven eksikliği, fiziksel temastan kaçınma, yeme bozuklukları, uyku 

bozuklukları depresyon, madde kullanma, okula uyum sorunları, intihara meyil vb. durumlar) 

yaşamasına neden olabilmektedir (Aslan, 2019: 93). 

Evde, okulda, sokakta, işyerinde, medyada şiddeti gören, şiddete maruz kalan çocuk, şiddeti 

öğrenmekte ve bir süre sonra maruz kaldığı şiddetin uygulayıcısı durumuna gelebilmektedir 

(Ergenç ve Aydın, 2009: 75). Dolayısıyla okullarda görülen şiddet olayları hem eğitim ve 

öğretimin sağlıklı işlemesini engellemekte hem de öğrencilerin ruh sağlığını bozarak, onların 

gelişimini olumsuz etkilemektedir (Ökdem, 2020: 591). 

Okul ikliminde diğer ilişki boyutu ise öğrenci-öğrenci ilişkisidir. Toplumsallaşmanın önemli 

bir aracı olan arkadaş ilişki ve etkileşimleri, bazen çocuğu suça sürükleyebilmektedir. Ailesi 

tarafından duygusal yönden ihmal edilen çocuk; ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi, kabul görme gibi 

ihtiyaçlarını sokakta kurduğu arkadaşlık ilişkileri üzerinden karşılama yoluna gitmektedir. 

Dolayısıyla okuldan ve aileden uzaklaşıp, daha fazla zaman geçirilen sokağın risk oluşturan 

bir mekân olması; sokakta kurulan sosyal çevrenin ve o çevreye uyum kurallarının olması, 

çocuğun suça yönelmesine de zemin hazırlamaktadır (Aslan, 2021: 82).  

Okulda değil de zamanını sokakta geçiren çocuk, sokağın tehlikelerinden biri olan kötü 

madde kullanımı/bağımlılığıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Yapılan araştırmalar, kötü 

madde kullanımıyla/bağımlılığıyla suç arasında bir ilişki olduğunu ve madde kullananların, 

yaşamlarında bir ya da birden fazla suçlu sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu 

göstermiştir (Obuz-Tekgöz, 2019: 633). 

Sokağın diğer bir risk faktörü de okuldan uzaklaşan çocukların zaman geçirdikleri internet 

kafelerdir. Günümüzde teknolojik araçlarının kullanımındaki artış, çocukları hem olumlu hem 

de olumsuz yönde etkilerken özellikle kontrol edilmeyen internet kafelerin, çocuğun suça 

sürüklenmesinde etkili olduğu görülmüştür (Gülüm ve Erbay, 2018: 166).  

Bunlarla beraber çocuğun okulda diğer öğrenciler tarafından şiddete uğraması/akran 

zorbalığına maruz kalması da önemli bir risk faktörüdür. Akran zorbalığı “gücün sistematik 

olarak kötüye kullanılarak fiziksel olarak daha büyük, güçlü, baskın, popüler birisinin veya 

grubun, kendilerinden daha küçük veya güçsüz birisini amaçlı ve sürekli olarak incitmesi, 

hırpalaması ya da rahatsız etmesi ile sonuçlanan bir saldırganlık türüdür” (Uysal ve Dinçer, 

2012: 471). Okuldaki savunmasız, güçsüz öğrencilerin diğer öğrenci ya da öğrenciler 

tarafından zorbalığa uğraması, zorbalığa uğrayan öğrencileri olumsuz yönde etkilemekte 

onların okula ile uyum sorunları yaşamasına neden olmaktadır. 

Bazı araştırmalar, kurumsal yapı içerisinde yer alan idarecilerin olumsuz tutum ve 

davranışlarının da çocuğun suça sürüklenmesine sebebiyet verdiğini ileri sürmektedir. Obuz-

Tekgöz (2019: 635)’ün yaptığı bir çalışmada, okulda bazı arkadaşlarının işlediği bir hata 

yüzünden kendisinin de cezalandırıldığını ve şiddete maruz kaldığını, okuldan 

uzaklaştırıldığını söyleyen bir katılımcının, bu olaydan sonra okuldan soğuduğunu ve okula 

devam etmediğini, bu durumun da suça sürüklenmesinde etkili olduğunu belirtmiştir. 

Diğer yandan okul, bazı yaşam koşullarından (gelir azlığı, işsizlik, yoksulluk vb.) kaynaklı 

olarak çocukları bünyesinde tutamamaktadır. Ailenin elde ettiği gelir, ailenin geçimini 

sağlamaya yetecek durumda değilse çocuklar aileye katkı sağlamak için çalışmaya 

başlamaktadırlar. Çalışan çocuklar okullarından geri kalmakta, boş zaman ve toplumsallaşma 

olanağı bulamamakta ve gelecekleri de tehlike altına girmektedir (Purutçuoğlu, 2019:105). 
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Ailesinin ekonomik yetersizlikleri nedeniyle okulu bırakarak çalışmak zorunda kalan çocuk, 

legal ya da illegal yollardan evine para götürmek ve ailesinin giderlerinin karşılanmasına 

katkı sağlamak zorunda kalmakta (Öter, 2018: 755) bu da onu suça sürüklemektedir. 

Sonuç ve Öneriler: 

Suça sürüklenen çocuk sorunu, her geçen gün artmakta olan toplumsal bir sorundur. 

Nedenleri itibariyle çok boyutlu olan suça sürüklenme olgusunun ortaya çıkmasında en 

önemli nedenlerden biri de çevresel nedenler arasında yer alan okuldur.  

Okulun dinamikleri (çocukların akademik başarısı, okulu sevip sevmemeleri, okula uyum 

durumları, okulun disiplin yöntemleri, okuldaki yöneticilerle, öğretmen ve öğrencilerle 

kurdukları olumlu ve olumsuz ilişkileri vb.) çocukların olumlu ya da olumsuz tutum ve 

davranış geliştirmesinde/oluşturmasında oldukça etkili olmakta ve çocuğun suça sürüklenip, 

sürüklenmeyeceği konusunda belirleyici olabilmektedir. 

Victor Hugo’nun “Bir okulun yapılması, bir hapishanenin kapanması demektir” ifadesi, okul 

ve dinamiklerinden kaynaklı olarak “Bir okul, bir hapishane açar/açabilir? İfadesine 

dönüşebiliyorsa söz konusu nedenlerin belirlenip, çözüm yollarına odaklanmak 

gerekmektedir. 

Söz konusu bu nedenleri ortadan kaldırmak çok yönlü çalışmaları gerekli kılmaktadır. 

Dolayısıyla aileleri, eğitimcileri ve diğer ilgili paydaşları (resmi kurumlar ya da STK’lar vb.) 

konuya dahil edip, koruyucu, önleyici, müdahale edici çalışmalar planlamak, uygulamak 

gerekmektedir.  

İlk olarak; çocukların okulu bırakmalarının ya da terk etmelerinin önüne geçilmesi 

gerekmektedir. Çocukların okulu bırakmalarında/terk etmelerinde etkili olan nedenlerin 

başında ailelerin ekonomik durumları gelmektedir. Ailelerin gelir durumunun düşük 

olması/yoksul olması, çocuğun aileye ekonomik katkı sağlamak için okulu bırakıp, çalışmaya 

başlamasına neden olmaktadır. Çocuğun okulu bırakıp, çalışmasını önlemek adına sosyal 

devlet anlayışı çerçevesinde ailenin güçlendirilmesi/desteklenmesi (sosyo-ekonomik, psiko-

sosyal açıdan), işlevselliğinin artırılması için ilgili resmi kurumlar, çalışmalar yapmalıdır.  

Çocukların okulu bırakma ya da terk etme nedenlerinden biri de okuldaki öğretmen ya da 

idarecilerden görmüş oldukları şiddettir. Gördükleri şiddet, onların akademik başarısını 

düşürmekte, okula olan uyumlarını, öğretmenlere ve idarecilere olan güvenlerini 

azaltmaktadır. Dolayısıyla okuldaki şiddet olgusunu ortadan kaldırmak için öğretmen, öğrenci 

ve idarecileri şiddet konusunda (ilgili kurum/kuruluşlarda yer alan profesyonellerin 

verecekleri eğitimlerle) bilinçlendirmek, hepsi arasında sağlıklı/dengeli iletişim/etkileşim 

kurulmasını sağlamak gerekmektedir. 

Okulla ilgili diğer risk faktörü ise akran zorbalığıdır. Okuldaki savunmasız, güçsüz 

öğrencilerin diğer öğrenci ya da öğrenciler tarafından zorbalığa uğraması, zorbalığa uğrayan 

öğrencileri olumsuz yönde etkilemekte onların okula ile uyum sorunları yaşamasına neden 

olmaktadır. Dolayısıyla akran zorbalığı konusunda hem aileler hem de okul bu konuda 

bilgilendirilmeli, maruz kalanlara psiko-sosyal destek sağlanmalıdır. Bu konuda okul sosyal 

hizmeti bu risk faktörlerini belirlemek, değerlendirmek, var olan patolojik davranışları 

engellemek ve çözümler üreterek, mağdurları kaynaklarla buluşturmak adına önemlidir. 

Dolayısıyla bu kadroların ivedilikle açılması gerekmektedir.  

Çocukların okulu bırakmalarında/terk etmelerinde diğer bir neden ise uygun olmayan 

arkadaşlıklar edinmeleridir. Riskli arkadaşlıkların kurulması, çocukları okula ve derslere 

odaklamak yerine sokağa çekmektedir. Dolayısıyla çocukları kötü/uygun olmayan 

arkadaşlıklardan uzaklaştırmak için onlara hem suça sürüklenen çocuklar hakkında hem de 

kötü madde kullanımları/bağımlılıkları hakkında bilgilendirmek gerekmektedir. Bu 

bilgilendirmeye aileleri dahil etmek, ailelerin çocuklarını gözlemlemesi ve denetlemesi için 

oldukça işlevsel olacaktır. Bunun için okul rehberlik servislerinden ve diğer paydaş 
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kurumlardan da destek alınabilir. Örneğin; emniyet çocuk şube, barolar, amatem, sosyal 

hizmet kurumları vb. gibi. 

Çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçilmesinde, çocuğun okulda olması/zamanının 

çoğunu orada geçirmesi oldukça etkili bir faktördür. Dolayısıyla çocukların okulda olmaktan 

mutlu olmaları için yaşına uygun, kendilerini geliştirici, yeteneklerini ortaya çıkarıcı, 

yaratıcıklarını gösterebilecekleri faaliyetler oluşturulmalıdır. 

Çocukların suça sürüklenmesi sorunun çözümünde bilimsel çalışmaların da artırılması 

gerekmektedir. Çünkü yapılan çalışmalar, nedenlerin ve bu nedenlere yönelik çözüm 

önerilerin ortaya konulmasında oldukça etkili bir alan oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak; çocuğun suça sürüklenmesinde birçok risk faktörü rol oynamaktadır. Bu 

faktörlerin belirlenmesi ve zamanında gerekli müdahalenin yapılması, risk altındaki 

çocukların suça sürüklenmesini engelleyecektir. 
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ABSTRACT 
Globalization and the rapid development of technology, on the other hand, have opened the 

borders and increased the number of tourists traveling to countries day by day, and naturally, 

the diversification of services and requirements has opened the way. One type of tourism that 

creates this diversity is medical tourism, a sub-branch of health tourism. Medical tourism has 

become more attractive and important especially in the last 10-20 years. Because nowadays, 

due to the increase in health concerns of medical tourists in their own countries and the long 

waiting time for treatment services in their own countries, medical tourists choose countries 

with lower treatment costs. These activities are: medical check-up, health check-up, cosmetic 

surgery, organ transplant, cancer treatment, prosthetic fitting, dental, eye, dialysis treatment, 

etc. According to other definitions, medical tourism refers to the activities of tourists with the 

purpose of treatment, in addition to protecting their health, relaxing, and evaluating time 

correctly. Medical tourism brings together entertainment, relaxation, health and treatment in 

addition to medical services. it can be said that medical tourists travel to other countries or 

travel abroad for the purpose of treatment at a reasonable price. It is an important indicator 

that the health institution providing medical services complies with international standards. 

Among the most commonly used fields in medical tourism are heart surgery, aesthetic 

surgery, transplantation, face, eye, chest , dialysis treatments, hair transplants. India, Thailand, 

Singapore and similar countries are more popular in the field of cardiovascular surgery and 

orthopedic surgery. As it is known, the price of health services in industrialized countries is 

very high. Foreign medical tourists were forced to choose different countries due to the high 

cost of health services in their countries and long waiting times for insurance. 

Keywords: Health tourism, tourism services, service quality, medical technology, World 

Health Tourism. 

 

INTRODUCTION 

Health expression and work on health have not started recently. The history of this expression 

goes back to the past. At the top of the reasons for health tourism, i.e. health travel, is 

regaining or protecting lost health. In the past, people had a natural diet and a more natural 

lifestyle, but today, as a result of industrialization, society has faced changes in both nutrition 

and lifestyle. It can be said that health is at the top of the elements that people pay the most 

attention to and pay attention to in their lives. People's desire to regain their lost health or 

become healthier directs them to health tourism. The most important feature of health tourism 

is that it is not seasonal. This is also for tourists. it is an opportunity for tourism enterprises. 

Countries with high-quality medical technology, human resource and medical services can get 

serious income from medical tourism. Macroeconomic and microeconomic features of health 

tourism are: 

a) Microeconomic features: 

• Health tourism increases the demand. The demand potential of people who pay attention to 

their health is high. 

• There are many companies and customers in the health tourism market. Many health tourists 

will be able to benefit from this as the prices decrease and the quality increases. 
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• Since the services and products provided in health tourism are affected by market prices, 

demand is elastic. 

b) Macroeconomic features: 

• Activities of health tourism are diversifying and expanding. 

• To a large extent, the increase in efforts related to the cleanliness of the environment, the 

finding of places for new thermal water sources and the establishment of new thermal 

enterprises in these places are expanding health tourism. 

In modern times, people live a more nervous and tired lifestyle without proper nutrition. 

Many factors in the environment have a negative effect on human health and psychology. The 

noisy environment, traffic and stress can be an example of this. Indirectly, a person is exposed 

to all this pollution and they travel to different places, cities or foreign countries from their 

place of residence in order to take a little break from employment and to rest and protect their 

health. In a sense, this behavior of people or health tourism is that individuals travel away 

from their place of residence to find a cure for their health problems, to protect their health 

and to rest. In this part of our work, the term health tourism will be explained, without 

touching on the places and characteristics of these places, and then the types of health tourism 

that individuals turn to in order to find a cure for their health problems, protect their health 

and relax. In the continuation of our work, our main topic, medical tourism There are many 

definitions related to the term health tourism. Therefore, there is some confusion regarding the 

definition of this term related to health tourism. First of all, it is useful to explain these 

concepts briefly. It can be defined as the health organization that provides health, the health of 

the employees in the organization, the region where it exists, that is, environmental health and 

community health. Tourist health is the assistance, emergency treatment and protection 

measures that the tourist needs during the trip and all kinds of accidents and diseases that may 

happen to the tourist. Health and we can call tourism in a simple and general sense travel of 

people for the purpose of treatment. However, some see the concept of health tourism as 

thermal tourism, while others see it as a trip abroad for medical purposes. Health tourism is 

traveling to a foreign country for the purpose of health protection and treatment, and staying 

at least 24 hours to use health and tourism opportunities. A person who provides services and 

travels within the framework of this goal is called a health tourist. The main reasons for health 

tourism and health tourism, according to some countries, are It may be the lack or absence of 

specialist personnel, the desire of individuals to relax in addition to the purpose of treatment, 

the high cost of health activities in their country, the desire of people to discover a new 

environment for recreation or to relax in a different climate. In addition, some individuals do 

not want their surgery to be known in their country, so they may choose different countries to 

have their surgery or treatment done in privacy. When we look at the history of health 

tourism, it is seen that the use of these natural resources for healing purposes is not a new fact, 

it has a long history. People living in ancient cultures are known to have used sacred temple 

baths for healing purposes. For example, B.C. In 4000, the Sumerians built the oldest health 

facilities around the hot springs. During the Bronze Age (2000 BC), hill tribes known as Saint 

Moritz in present-day Switzerland discovered the benefits of natural spring water. They 

showered in iron-rich mineral springs and used the water for healing purposes. They used 

bronze vessels to drink water. The same bronze vessels were found in France and Germany. 

When we look at the history of the ancient Greeks, it appears as the first and ancient culture 

that laid the foundation of the health tourism network. Asklepios Temple, built by Asklepios, 

who is known as the god of medicine, is known as the first health center in the world and 

people from all over the world go to this temple to find a cure for their diseases. People from 

four corners of the world entered this temple to find a cure for their ailments. In India, with 

the popularization of alternative medicine and yoga, health tourism was slowly developing. 

But even 5,000 years ago, patients who wanted to benefit from the benefits of alternative 
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medicine visited India in droves. During the Roman culture, water sources were places where 

social gatherings took place, in addition to being health facilities for showering. After the 

collapse of Roman culture, Asian countries have become more prominent in health tourism. 

For example, in Japan, mineral water sources called önsen have become famous in all 

countries for their healing properties, and warrior tribes who noticed this used these sources 

for healing purposes after the battle. It is possible to evaluate the concept of health in these 3 

groups in Asian countries: 

• North Asian culture and understanding of Chinese Medicine; 

• Indian culture and understanding of Buddhist Medicine; 

• Islamic Turkish Medicine 

The Uyghurs, who took the place of the Gay Turks in the 8th and 14th centuries, gave 

importance to health and treatment. In ancient times, the Uyghurs created charitable 

institutions and built hospitals in their free shelters for travelers and poor people. The Uyghurs 

generally prepared various medicines from plant and animal sources and used them in their 

treatments. Before Islam, religious beliefs and herbal treatment were common in the way of 

life of the Turks living in Central Asia. At that time, people who treated patients were called 

emshi. It can be said that the method of treatment with plants continues to this day. On the 

one hand, treatment with plants is also known as alternative medicine. During the Renaissance 

from the 14th century to the 17th century, not only art and culture developed in Europe and 

England, but an important development in the field of health tourism was noted. Thus, when 

we look at the historical past of the health field, we see that the concept of health tourism is 

not a new expression. The only difference between ancient times and modern times is the 

combination of ancient natural water sources with modern technological means. 

TYPES AND FUNCTIONS OF MEDICAL TOURISM SERVICE 
As we said above, health tourism is the travel of people to different places from their 

permanent residence for the purpose of health. In this part of our work, what can be the places 

and services traveled, or rather, the types of health tourism and the services provided. Health 

tourism is grouped into these 3 categories: 

• Thermal tourism 

• Elderly and disabled tourism 

• Medical tourism 

Thermal tourism. The term thermal tourism is derived from the word "thermos", which means 

heat, and its history goes back to ancient times. During the Roman period, the treatment in the 

baths built by the wounded soldiers in order to heal their wounds was called water treatment 

from those times. The word "term", which was once used for public baths, was later used as a 

place where water was taken. That is, the term "thermal" refers to hot water, "termique" refers 

to the temperature of water, and "thermalism" refers to natural hot water used for health 

purposes. In its general sense, thermal tourism is a tourism movement formed by the 

combination of supporting treatments such as psychotherapy, rehabilitation, diet, as well as 

different methods such as mineral thermal water bath, mud bath. Azerbaijan is considered  a  

country  rich in mineral and thermal waters of therapeutic value. In general, there are more 

than 1,500 mineral and thermal water sources, 4 mud volcanoes of therapeutic value and 1 

main oil source in the territory of Azerbaijan. The advantage of thermal tourism compared to 

other seasonal tourism can be listed as follows: 

• Thermal tourism eliminates seasonality; 

• Thermal tourism can diversify and enter different markets; 

• Creates employment; 

Medical tourism. Globalization and the rapid development of technology, on the other hand, 

the opening of borders have led to an increase in the number of tourists going to countries day 

by day and, naturally, to the diversification of services and demands. One type of tourism that 
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creates this diversification is medical tourism, which is a sub-branch of health tourism. 

Medical tourism has become more attractive and important, especially in the last 10-20 years. 

Because nowadays medical tourists have increased health care in their own countries and long 

waiting times for treatment services in their countries, medical tourists have chosen countries 

with lower treatment costs. The concept of medical tourism is a planned activity carried out 

by doctors by health institutions and structures to medical tourists who come for treatment. 

These activities are: medical check-up, health check-up, aesthetic surgery, organ 

transplantation, cancer treatment, prosthetic fitting, tooth, eye, dialysis treatment, etc. 

According to other definitions, medical tourism refers to activities that have the purpose of 

treating tourists, in addition to protecting their health, relaxing, and evaluating time correctly. 

Medical tourism combines entertainment, relaxation, health and treatment in addition to 

medical services. Indirectly, the concept of medical tourism refers to the treatment of people 

It can be said that medical tourists travel to other countries for the purpose of treatment or 

travel abroad for the purpose of treatment at a reasonable price. It is very important that the 

health facility providing services in medical tourism provides services according to world 

standards. The most commonly used fields in medical tourism are: heart surgery, aesthetic 

surgery yes, there are treatments such as transplantation, facial, eye, chest, dialysis treatments, 

hair transplantation. From the point of view of medical tourism, tourists are divided into 5 

different groups: 

• Only as tourists. They are people who participate in the tourism movement for the purpose 

of vacation without using any medical means in the different countries or cities they visit. 

• Tourist treated on vacation. They are people who benefit from medical services because of 

illness or accident during the trip. People in this group generally belong to the group of 

emergency patients. 

• Vacation and medical tourists. Tourists included in this group travel to the destination 

country first for the purpose of vacation. In short, they are tourists who use vacation and 

health services at the same time. 

• Vacationing patients. The main goal of medical tourists included in this group is to get 

treated and get rid of diseases in the country they are visiting. The purpose of these tourists' 

travel is only to be treated and they do not have a purpose such as recreation. 

• Tourists who want to protect their health and take a vacation. Tourists in this group are 

tourists who aim to protect and improve their health by taking advantage of SPA and healing 

waters, and who also take a vacation. 

FOREIGN EXPERIENCE OF MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT 
India, Thailand, Singapore and similar countries are more famous in the field of 

cardiovascular surgery and orthopedic surgery. Among these countries, India is more 

attractive compared to other countries due to its lower prices in medical tourism. As is known, 

the price of health services in industrialized countries is very high. they were forced to choose 

different countries due to the high cost of health care and long waiting times for insurance. 

According to the information published in "Patient Beyond Borders, 2015" magazine, the 

countries that stand out in the direction of medical tourism with an average cost are: 

• India- 75% 

• Malaysia- 70% 

• Turkey- 55% 

• Costa Rica- 55% 

• Mexico- 50% 

• Brazil- 28% 

Factors ensuring the development of medical tourism: 

• Price difference - One of the most important factors that stimulate the development of 

medical tourism is the price difference in treatment. For example, heart or oncology 
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operations are expensive in one country and relatively cheap in another country. This situation 

can naturally cause patients to choose different countries. 

• Long waiting time-Especially in developed countries, the long waiting time causes patients 

to look for places and naturally choose other countries. For example, while in developed 

countries it is necessary to wait 6 months for prostate surgery, it is 10 days in India. In 

Thailand, Turkey or including these analyzes in our country can be completed in 3 days. 

• Aging population - The world's population seems to be getting older. While the percentage 

of the elderly population in the world is currently 20 percent, it is estimated that this 

percentage will reach 50% in 2050. This situation has opened the doors of health and medical 

tourism for the elderly, care and treatment. This situation also creates an important market for 

health and medical tourism. 

• Privacy- Some health tourists do not do it in their home country because they want privacy 

in situations like face, nose, sex reassignment surgery or addiction treatment. 

There are many problems that limit the development of medical tourism. Underlying these are 

reliability and quality issues. For example, there are doubts as to how equal and high-quality 

treatment in developing countries can be compared to treatments and operations in developed 

countries. In addition, there are other reasons that limit the development of medical tourism. 

These are: 

• Difficulty in monitoring patients after medical tourists return to their countries at the end of 

their treatment period. 

• Due to foreign medical tourists, doctors do not know foreign languages, translators cannot 

be found, and there is a shortage in the public relations department. 

• Visa problems 

The experience and level of knowledge of doctors and foreign language speakers is very 

important for the prevention of the means that limit medical tourism, the elimination of 

deficiencies in this sector and the improvement of quality. In addition to the beneficial aspects 

of medical tourism, there are also some risks that may be encountered. If we remember, in the 

past years, diseases such as swine flu and bird flu were on the agenda in some countries of the 

world. These and similar diseases pose a great threat to international health tourism. In 

addition to these and similar diseases, there are other important risks in medical tourism. 

These are: 

• Transient diseases 

• Lower level of service in some countries compared to the quality of service in developed 

countries 

• The risk that unexpected costs will seriously affect the health status of the medical tourist, 

that is, the need for larger operations than expected, and the risk that post-operative care 

cannot be provided in the same country. 

• Inexperienced or inexperienced doctors. 

• Loss of prestige of the country in the international health system as a result of some 

mistakes made in medical tourism 

• Relocation of foreign doctors. For example, doctors choose countries where medical tourism 

is developing 

• Foreign language and communication difficulties 

• Risk of lack of information 

• Additional payments 

If we look at the general processes going on in the world, it can be seen that the attention paid 

to people's health and the activities planned by the countries of the world to develop medical 

tourism are increasing. Especially the success of medical tourism in Asian countries is 

increasing the global attention and competition in the health sector. There is no doubt that this 

competition also increases the investments of the countries of the world. the main region of 
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tourism is Asian countries. For example, the Philippines built a new airport to meet the needs 

of tourists, and foreign languages were emphasized in health care institutions. In Dubai, a 

"health city" center was opened to advance in health tourism in the Middle East. India, 

Kuwait, Sri- Lanka is developing medical tourism through bilateral cooperation in the field of 

medical tourism with countries such as Nigeria. Meanwhile, Malaysia has lowered service 

prices and placed medical tourism information centers in airports in order to compete with 

other countries. The attractive side of this sector, on the one hand, is vacationing, on the other 

hand, the opportunity to undergo treatment and surgery. The state of medical tourism in 

European countries. Although European countries live together, each country has its own 

rights, laws, and conditions in the matter of health. Health services in European countries 

living within their own rules and conditions are at a high level in terms of quality and very 

expensive in terms of price. No matter how high the quality of health services is, many 

patients choose foreign countries because of the high price. In general, health institutions in 

England, Ireland and Scandinavian countries The waiting time for treatment can be more than 

1 year. In Germany, the waiting time is lower compared to these countries. According to the 

agreement between Germany and Norway, Norway regularly sends 300 patients to Germany 

per year. The first 3 countries in terms of the number of doctors in health institutions in 

Europe are Germany, France and Italy. According to the statistics, the number of doctors in 

Germany is 319,000. After Germany, the largest countries in terms of the number of doctors 

are Italy, France, England, Spain and others. According to statistics, practicing doctors are 

widespread in Germany, France, and England. There are more internal medicine doctors in 

Italy than surgery doctors in Spain. Finland has the highest average length of stay due to 

illness in European countries: 11 days. This statistic is 10 days in the Czech Republic, 10 days 

in Croatia, 9 days in Germany, 9 days in Hungary. The lowest figure is in the Netherlands, 

France and Ireland: 5 days. 

Turkey. Turkey has also advanced a lot in recent years in terms of the quality of its services 

and the level of education of medical workers. The price of medical treatments in Turkey is 

remarkably affordable compared to Western European countries. For this reason, thousands of 

tourists visit Turkey every year for medical treatment. Turkey, in particular, is becoming a 

major center for hair transplant surgery. Approximately, 180 thousand tourists traveled to 

Turkey for health purposes in the first half of 2018. 70% used private clinics, 22% public 

hospitals and 8% university hospitals. The Global Health Tourism and Tourist Health 

Regulations entered into force on July 14, 2017. This applies only to those who come for 

treatment. Turkey's income from medical tourism and the year-on-year increase in the number 

of medical tourists visiting the country are proof that Turkey is an important destination for 

medical tourism. Private and public hospitals in Turkey are committed to the relationship with 

medical tourists and their every need from the moment they enter the country. Tourists who 

come to Turkey for treatment already have extensive information about what hospital they 

will go to, where they will stay, and where they can relax before or after treatment. In Turkey, 

private and public hospitals have staff to deal with such things, and medical tourism due to its 

development, this staff is expanding every year. 

Israel. Israel is a popular destination for medical tourism. A large number of medical tourists 

come to Israel from Europe, especially from the countries of the former USSR, as well as 

from the USA, Cyprus, Australia and South Africa. Medical tourists come to Israel primarily 

for a variety of surgical procedures and treatments, including bone marrow transplants, 

oncology and neurological therapy, orthopedic treatment, and auto and other accident 

recovery. 
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Graph 1: Number of medical tourists to Turkey by country 

 

Source: Turkey Medical Tourism Evaluation Report, 2013 

http://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/535,turkiye-medikal-turizm-degerlendirme-raporu-

2013pdf.pdf 

Israel's popularity as a destination for medical tourism is due to its high quality medical care 

and lower medical costs compared to many developed countries. Israel is mainly popular 

among Cypriots as a destination for bone marrow transplants, as this procedure is not 

available in Cyprus. Among Americans, it is the object of choice for orthopedic procedures. 

Because the cost of orthopedic treatment in Israel is approximately half the price compared to 

the USA. Israel is a particularly popular destination for tourists seeking AIDS treatment. 

Medical tourists in Israel visit both public and private hospitals, and all major Israeli medical 

facilities offer medical tourism packages that are less expensive than medical facilities in 

other countries that meet the same high medical standards. In 2014, it was estimated that 

approximately 50,000 medical tourists came to the country every year. There is information 

that those medical tourists receive preferential treatment different from local patients. In 

addition, some tourists visit Israel to visit the medical resorts of the Dead Sea and Lake 

Taberiya. Currently, these 5 countries are leading as the most preferred countries for medical 

tourism in Asia: 

• India 

• Malaysia 

• Singapore 

• Thailand 

• South Korea 

India is one of the prominent countries in the Asian region. In the development of medical 

tourism in India, not only the Ministry of Tourism, but also the government, the private 

sector, tour operators, travel agents and hotels supported it. India welcomes tourists from 

many countries around the world. According to data from Renub Research, which conducts 

health research, medical tourism to India tourists are coming from 63 countries. These 

countries are: United States of America, Canada, Argentina, Brazil, Mexico, Austria, 

Belgium, Finland, France, Denmark, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, 

Portugal, Spain, Sweden, Switzerland , Czech Republic, Hungary, Kazakhstan, Poland, 
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Russia, Ukraine, Egypt, Kenya, Mauritania, Nigeria, Republic of South Africa, Sudan, 

Tanzania, Bahrain, Iraq, Israel, Oman, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Yemen, 

Afghanistan, Iran, Maldives, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Indonesia, 

Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam nam, China, Japan, Australia, 

New Zealand. There are various reasons why these countries choose India as a medical 

tourism destination. American Association of services offered for medical tourists in India. 

We know that it is very cheap compared to the states. For example, cosmetic surgery costs 

$20,000 in the US, but only $2,000 in India. A liver transplant costs $300,000 in the US, but 

$55,000 in India. 

A bone marrow transplant costs $250,000 in the US and $35,000 in India. Heart surgery costs 

$60,000 in the US and $6,500 in India. The opportunity that India offers to medical tourists in 

the medical tourism sector in terms of price is really attractive. Malaysia is one of the leading 

countries in medical tourism. Malaysia also attracts medical tourists from the USA, European 

countries and other places due to the price factor. Malaysia is chosen not only for the price 

factor, but also for its quality service. The Ministry of Health of Malaysia is preparing 

strategic plans related to the country's recognition and development in the health sector, 

facilitating customs affairs, facilitating visa acquisition and preparing foreign advertisements 

aimed at the development of health tourism. According to Renub Research, the countries that 

send the most medical tourists to Malaysia are: United States of America, Great Britain, 

Indonesia, China, Libya, Nepal, Japan, Iran, Australia, India, Singapore, Saudi Arabia, 

Myanmar, Philippines, Bangladesh, Germany, France, etc. If we look at the history of the 

development of medical tourism in Malaysia, we will see that the greatest growth was in 

2003-2013. . In 2013, about 800,000 tourists visited the country, but within 1-2 years, this 

number was close to 1,000,000. Another developing country in Asia in the field of medical 

tourism is Singapore. Singapore is one of the leading countries in medical tourism, and it 

started serving in the field of health tourism in 2007. The Singapore government has given 

great importance to the development of health and medical tourism, attracting tourists with 

the price and quality of service. Tourists from all over the world come to this country every 

year. As you know, biomedical engineering is developing in Singapore. The most common 

types of treatment in medical tourism in Singapore are: Cardiology, Neurology, Pediatrics, 

Surgery, Dialysis. The Singapore International Cancer Center is a country specializing in 

Oncology and a leader in East Asia. It is intensively sending its employees abroad for medical 

education to follow and learn new technologies. 

South Korea. The Ministry of Tourism, the government, the private sector, tour operators, 

travel agencies, and hotels also support the development of medical tourism in South Korea. 

South Korea welcomes tourists from many countries around the world. South Korea is a 

greener country compared to its neighbor North Korea. South Korea has the 4th largest 

economy in Asia in the field of electronics and robotics. It is one of the most famous regions 

in Asia in the field of medical tourism. The types of treatment most often chosen by tourists in 

South Korea are: spine, orthopedics, organ transplantation, cancer treatment, dentistry. South 

Korea is at the forefront of cancer treatment compared to America and Europe. This means 

choosing not only from the technological side, but also from the quality service side. 
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Graph 2: Growth of the medical tourism sector in South Korea by year 

 

Source: South Korea Medical Tourism Market Graphs,2013 

http://www.slideshare.net/renubresearch/south-korea-medical-tourism-market-graphs, 

The chart shows the rise of medical tourists visiting South Korea over the years. The number 

of visitors to South Korea is increasing every year. In addition to medical tourism, the country 

provides hiking, beach and similar services. After treatment, tourists are helped to use other 

types of tourism. Thailand is a well-known tourist destination in Southeast Asia and a country 

that has established itself in medical tourism. Thailand attracts tourists with tropical islands, 

religious places, colorful cuisine, and cultural monuments. Apart from these, tourists also 

used low-cost and high-quality health services. Thailand attracts a lot of tourists from Japan as 

most of its doctors were trained in Japan and nurses and other staff are taught Japanese. 

Medical tourists come to Thailand from many countries, but especially medical tourists come 

from Singapore, Japan, Brunei, Pakistan, China, Taiwan and Bangladesh. 
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TÜRKİYE’DE SUZUKİ METODU BAĞLAMINDA KEMAN EĞİTİMİNE İLİŞKİN 

YAPILAN ÇALIŞMALAR: SİSTEMATİK DERLEME 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the studies on violin education within the scope of the Suzuki 

teaching method, known as the mother tongue approach among music teaching approaches, 

and examine them in terms of genre and content. In this study, which was designed with a 

descriptive approach, qualitative research methods and techniques were used, and content 

analysis was carried out by accessing the data with document analysis. In the scope of the 

research; By using DergiPark, TR Index, YÖK Thesis Center database and Google Scholar 

search engines, articles published in national or international refereed journals with the 

phrases “Suzuki”, “Suzuki Teaching Method”, “Suzuki Violin School”, and “Suzuki Violin 

School” in the title. Master's, doctoral or art proficiency theses in the Yök Thesis database 

were determined. Studies whose full text could be accessed in line with the inclusion criteria 

of the systematic review were evaluated within the scope of the research. Studies were 

examined in terms of genre, year, subject, purpose, method, and techniques. 

Keywords: Suzuki, Suzuki Violin School, Instrument Education, Violin Education, 

Systematic Review 

 

Giriş 

Suzuki metodu keman eğitimi konusunda eğitimcilerin yaygın bir şekilde kullandığı bir metot 

olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Suzuki’nin 1930’larda geliştirdiği metot, özünde kulaktan 

ve ezberden eğitim ile küçük çocukların öğrenme süreçlerine dayanmaktadır. Suzuki 
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STUDIES ON VIOLIN EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE SUZUKI 

METHOD IN TURKEY: A SYSTEMATIC REVIEW 
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ÖZET 

Bu araştırmada, müzik öğretim yaklaşımları arasında anadil yaklaşımı olarak bilinen Suzuki 

öğretim metodu kapsamında, keman eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenerek tür ve 

içerik bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel bir yaklaşımla tasarlanan bu 

çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmış, verilere doküman analizi ile 

ulaşılarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamında; DergiPark, TR Dizin, YÖK Tez 

Merkezi veri tabanı ve Google Akademik arama motorları kullanılarak, çalışma başlığında 

“Suzuki”,”Suzuki Öğretim Metodu”, “Suzuki Yöntemi”, “Suzuki Keman Okulu” ifadeleri 

bulunan, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ile Yök Tez 

veritabanında yer alan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik tezleri belirlenmiştir. 

Sistematik derlemenin dâhil etme ölçütleri doğrultusunda tam metnine ulaşılabilen çalışmalar 

araştırma kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmalar tür, yıl, konu, amaç, yöntem ve 

teknikler bağlamında incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Suzuki, Suzuki Keman Okulu, Çalgı Eğitimi, Keman Eğitimi, 

Sistematik Derleme 
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geliştirmiş olduğu yaklaşımına “yetenek eğitimi” adını vermiş ve her fırsatta yeteneğin 

öğretildiğine olan inancını ifade etmiştir. Bu ilkeler, sadece çalgı eğitiminde değil, 

günümüzde müzik eğitimi alanında da bir yaklaşım olarak benimsenip uluslararası çapta 

kabul görmüştür.  

Suzuki öğretileri ve metodu, yıllar içinde tüm Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de 

kullanılmaya başlanmış, özellikle erken yaş keman eğitimi konusunda ana kaynaklardan biri 

haline gelmiştir. Türkiye’de de 2008 yılında Suzuki Müzik Eğitimi Derneği kurulmuştur. 

Metodunun uygulanmasıyla birlikte süreç içinde kullanımıyla ilgili olarak farklı nitelikte 

birçok çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Bu araştırmada günümüze kadar yapılan bu 

çalışmaların incelenmesiyle konuyla ilgili genel bir bakış açısı kazandırmak tasarlanmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmada, müzik öğretim yaklaşımları arasında anadil yaklaşımı olarak bilinen Suzuki 

öğretim metodu kapsamında, keman eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların belirlenerek tür ve 

içerik bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap 

aranmıştır: 

1. Çalışmaların türü, yılı ve konuları nelerdir? 

2. Çalışmaların amaçları nelerdir? 

3. Çalışmalarda kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir? 

Yöntem 

Betimsel bir yaklaşımla tasarlanan bu çalışmada nitel araştırma yöntem ve teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırma kapsamında verilere ulaşmak için doküman analizi yapılmıştır. 

DergiPark, TR Dizin, YÖK Tez Merkezi veri tabanı ve Google Akademik arama motorları 

kullanılarak, çalışma başlığında “Suzuki”,”Suzuki Öğretim Metodu”, “Suzuki Yöntemi”, 

“Suzuki Keman Okulu” ifadeleri bulunan, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde 

yayımlanan makaleler ile Yök Tez veritabanında yer alan tezler belirlenmiştir.  

Araştırmada kapsamında Sistematik derlemenin dahil etme ölçütleri doğrultusunda tam 

metnine ulaşılabilen çalışmalar araştırma kapsamında dahil edilmiştir. Bu doğrultuda yapılan 

tarama sonucunda 6 makale 8 tez olmak üzere 14 çalışmaya rastlanmıştır. Bu 14 çalışma 

içinden bir makalenin tezden üretilmiş olduğu tespit edilmiş ancak konu başlığı birebir aynı 

olmadığından araştırma kapsamından elenmemiştir. Çalışmaların analizinde içerik analizi 

tekniği kullanılmıştır. Çalışmalar tür, yıl, konu, amaç, yöntem ve teknikler bağlamında 

tablolaştırılmıştır.  

Bulgular 

Araştırmanın bu bölümünde, alt amaçlar doğrultusunda elde edilen bulgular tablolaştırılarak 

sunulmuş ve yorumlanmıştır. 

 

Tablo 1. Çalışmaların türü, yılı ve konularına ilişkin bulgular 
Tür   Yıl Konu Yazar/lar 

Makale 2022 Suzuki Keman Okulu II Kitabının İçerdiği Sağ El ve Sol 

El Teknikleri Bakımından İncelenmesi 

Tanınmış, G. E., 

Kahraman, G. 

Makale 2021 Suzuki Keman Okulu II Kitabı 9 Numaralı Parçanın 

Amaç ve Kritik Davranışlar Açısından İncelenmesi ve 

Çalışma Önerileri 

Kahraman, G., 

Tanınmış, G. E. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2021 Keman Eğitiminde Suzuki Öğretim Yönteminin 

Kullanılabilirlik Durumuna İlişkin Öğretmen Görüşleri  

Ayaz Töral, D. 

Makale 2020 Suzuki Erken Yaş Eğitiminde Çalışma ve Ders 

Uygulamaları 

Sak Brody, Z. 
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Makale 2020 Suzuki Yöntemi ile Keman Eğitiminde Çevrimiçi ve 

Çevrimdışı Uzaktan Eğitim Araçlarının Kullanımına 

İlişkin Aile ve Uzman Görüşleri 

Aksoy, Y., 

Nayir, A. E. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2020 Özengen Keman Eğitiminde Suzuki Metodunun Etkisi Kutnu, M. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2020 Bağlama Öğretimi ile Suzuki Keman Öğretiminin 

Yöntem Bakımından Karşılaştırılması 

Koç, E. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2019 Suzuki Metodu Paralelinde Geleneksel Türk Halk 

Ezgilerinin Başlangıç Düzeyi Keman Eğitimine 

Uyarlanabilirliği 

Keskin, D. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2019 “Suzuki Keman Okulu 1” Keman Metodunun Teknik, 

Müzikal ve Form Açısından İncelenmesi 

Kuzgun, Y. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2019 S. Suzuki Öğretisinin Erken Yaşta Keman Eğitimine 

Katkıları ve Teknik Gelişim Açısından İncelenmesi 

Olçayto, C. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2019 Suzuki Keman Okulu İkinci Kitabının Amaç ve Kritik 

Davranışlar Açısından İncelenmesi 

Kahraman, G. 

Makale 2016 Keman Eğitiminde Değerler Açısından Suzuki 

Yaklaşımı 

Öztosun 

Çaydere, Ö., 

Esmergül, P. 

Makale 2013 Suzuki Keman Okulu Volum I. Metodunun Hedef 

Davranışlar Yönünden İncelenmesi 

Kara, M., 

Pirgon, Y. 

Yüksek 

Lisans 

Tezi 

2004 Suzuki Keman Eğitimi Başlangıç Metodundaki 

Etütlerin Devinişsel Hedef ve Hedef Davranışlar 

Bakımında Analiz Edilmesi 

Önder, Ü. 

Tablo 1’de görüldüğü üzere çalışmaların türü incelendiğinde makale ve yüksek lisans 

tezlerinden oluştuğu, 2004-2022 yılları arasında yayımlandığı görülmektedir. Konuların ise 

çoğunlukla (f=6) Suzuki Keman Okulu metodu ve (f=3) Suzuki öğretisinin felsefesi ile ilgili 

olduğu tespit edilmiştir. Tablo 2’de çalışmaların yıl, tür ve frekansına ilişkin bilgilerine yer 

verilmiştir: 

 

Tablo 2. Çalışmaların yıl, tür ve frekansına ilişkin bilgiler 

yıl 2004 2013 2016 2019 2020 2021 2022 

f 1 1 1 4 2 2 1 1 1 

 

 

Tür  T
ez

 

M
ak

al
e 

 

M
ak

al
e 

 

T
ez

 

M
ak

al
e 

 

T
ez

 

M
ak

al
e 

T
ez

 

M
ak

al
e 

 

Tablo 2’de yer aldığı üzere Suzuki Metodu bağlamında keman eğitimine ilişkin yapılan 

çalışmaların 2019 ve 2020 yılında diğer yıllara göre sayıca fazla olduğu; yapılan ilk tez 

çalışmasının 2004 yılında yayımlanmış olmasına rağmen konu ile ilgili çalışmaların 2013 ve 

2016 yılında birer çalışma olup 2019 yılında artış gösterdiği söylenebilmektedir. 
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Tablo 3. Çalışmaların amaçlarına ilişkin bulgular 

Amaç Çalışmalar 

Suzuki Keman Okulu II kitabının içerdiği sağ el ve sol el tekniklerinin 

incelenmesi 

Tanınmış & 

Kahraman 

(2022) 

Suzuki Keman Okulu II kitabının 9 numaralı parçasını amaç ve kritik 

davranışlar açısından inceleyerek çalışma önerileri sunulması 

Kahraman 

&Tanınmış 

(2021) 

Türkiye’deki özengen keman eğitimine yönelik ortak bir eğitimin 

araştırılması ve bu yöntemin uygulanabilirliğinin uzman görüşleri 

doğrultusunda tespit edilmesi  

Ayaz Töral 

(2021) 

Türkiye’de henüz çok tanınmayan bu metodun işleyişi hakkındaki bilgiler 

ışığında yöntemin önemine dikkat çekerek metodun erken yaş müzik 

eğitimine olan katkısının araştırılması 

Sak Brody 

(2020) 

Suzuki yöntemi ile başlangıç seviyesi özengen keman eğitiminde, çevrimiçi 

ve çevrimdışı uzaktan eğitim araçlarının kullanımına ilişkin öğrenci, 

ebeveyn, araştırmacı ve alan uzmanlarının görüşlerinin belirlenmesi  

Aksoy & Nayir 

(2020) 

 “Suzuki Keman Okulu 1” metodunda hedeflenen teknik ve müzikal 

kazanımların incelenmesi, özengen müzik eğitimi kapsamında 

gerçekleştirilen keman eğitiminde Suzuki Metodu’nun öğrencilerin teknik ve 

müzikal kazanımlarına ne düzeyde etkisinin olduğunun değerlendirilmesi  

Kutnu (2020) 

Bağlama eğitimi ile Suzuki Keman Öğretim Yöntemi karşılaştırılarak bu iki 

öğretim yöntemi arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların neler olduğunun 

tespit edilmesi 

Koç (2020) 

Türkiye’de özengen ya da mesleki amaçla keman eğitimine başlayan 

bireylerin, keman eğitiminin oldukça zor olan ilk aşamalarını 

kolaylaştırmak ve Türk keman okuluna katkı sağlamak için Geleneksel Türk 

Halk Ezgileri’nden oluşan bir keman öğretim materyali geliştirilmesi  

Keskin (2019) 

 “Suzuki Keman Okulu 1” keman metodunu teknik, müzikal ve form 

açısından incelemesi, araştırmacının görüşleri doğrultusunda belirlenen 

güçlüklerin saptanması ve güçlüklere yönelik çalışma önerileri sunulması 

Kuzgun (2019) 

Shinichi Suzuki’nin erken yaşta keman eğitimine getirdiği yenilikler, 

keşifleri, felsefesi, deneyimleri hakkında yazdığı kitapları ve erken yaşta 

kemana başlamak isteyen küçük kemancılar için kendi yazdığı metot olan 

Suzuki Keman Okulu’nun on kitaplık serisinden ilkinin incelenmesi  

Olçayto (2019) 

Kitabın içerdiği 12 parçanın sağ el ve sol el tekniklerinin incelemesi, bu 

parçaların amaç ve kritik davranışlar bakımından değerlendirilmesi 

Kahraman 

(2019) 

Suzuki yaklaşımı değerler açısından incelenmesi  Öztosun Çaydere 

& Esmergül 

(2016) 

 “Suzuki Violin School Volume I” metodunun vermek istediği teknik 

davranışların içerik analizi yapılarak tespit edilmesi  

Kara & Pirgon 

(2013) 

Suzuki keman eğitiminin devinişsel davranışlar kazandırma açısından 

işlevinin tespit edilmesi 

Önder (2004) 

Tablo 3’te çalışmalar ve amaçlarına yer verilmiştir. Çalışmaların amaçları incelendiğinde, 

araştırmaların Suzuki felsefesi, Suzuki Keman Okulu’nun teknik davranış kazanımları, 

değerler, uzaktan eğitim, Halk müziği keman eğitim modeli gibi konular ile ilgili olduğu 

görülmektedir. Çalışmaların amaçlarına ilişkin oluşturulan temalara Tablo 4’te yer verilmiştir. 
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Tablo 4. Çalışmaların amaçlarına ilişkin oluşturulan temalar 

Tema Çalışmalar 

Teknik çalışmalar Tanınmış & Kahraman (2022), Kahraman &Tanınmış 

(2021), Kara & Pirgon (2013), Kahraman (2019), Kutnu 

(2020) 

Suzuki Keman Okulu Kitabı Tanınmış & Kahraman (2022), Kahraman &Tanınmış 

(2021), Kara & Pirgon (2013), Kahraman (2019), Olçayto 

(2019), Kuzgun (2019), Kutnu (2020) 

Özengen keman eğitimi Kutnu (2020), Ayaz Töral (2021) 

Metodun felsefesi/tanıtım Olçayto (2019), Sak Brody (2020) 

Uzaktan eğitim Aksoy & Nayir (2020) 

Bağlama eğitimi ile karşılaştırma Koç (2020) 

Türk Halk Ezgilerinden oluşan bir 

keman öğretim materyali 

Keskin (2019) 

Çalışma önerileri Kuzgun (2019) 

Değerler Öztosun Çaydere & Esmergül (2016) 

Devinişsel davranış Önder (2004) 

Teknik, müzikal ve form analizi Kuzgun (2019) 

Tablo 4’te görüldüğü üzere araştırma kapsamındaki çalışmaların amaçları teknik çalışmalar, 

Suzuki Keman Okulu Kitabı, özengen keman eğitimi, metodun felsefesi ve tanıtımı, uzaktan 

eğitim, bağlama eğitimi ile karşılaştırma, Türk Halk Ezgilerinden oluşan bir keman öğretim 

materyali, çalışma önerileri, değerler, devinişsel kazanım ile teknik, müzikal ve form analizi 

temalarından oluşmaktadır. 

 

Tablo 5. Çalışmalarda kullanılan yöntem ve tekniklere ilişkin bulgular 
Çalışmalar Yöntem  Model/desen  Örneklem  Veri toplama 

aracı 

Verilerin 

analizi 

Tanınmış & 

Kahraman (2022) 

Nitel  - Suzuki Keman Okulu 

II  

- İçerik 

analizi 

Kahraman 

&Tanınmış 

(2021) 

Nitel - Suzuki Keman Okulu 

II-9 numaralı parça 

Doküman 

analizi 

İçerik 

analizi 

Ayaz Töral 

(2021) 

Nitel - Lisanslı Suzuki 

öğretmenleri(n=7) 

Görüşme 

formu 

İçerik 

analizi 

Sak Brody (2020) Nitel  Betimsel  Shinichi Suzuki’nin 

erken yaş keman 

eğitiminde izlediği ve 

önerdiği yöntemler  

- Betimsel 

Aksoy & Nayir 

(2020) 

Nitel  Durum 

çalışması, 

bütüncül tek 

durum 

deseni  

Öğrenci, ebeveyn, 

araştırmacı ve alan 

uzmanlarının  

-Görüşme 

formları 

-Günlükler 

-Gözlem 

formu 

Betimsel 

analiz 

Kutnu (2020) Karma -Betimsel 

-Deneysel  

-Suzuki Keman 

Okulu I 

-Keman öğrencileri 

Son test 

gruplu 

seçkisiz 

örnekleme 

-Betimsel 

analiz  

İçerik 

analizi 

-Mann 

Whitney U 

testi 

Koç (2020) - - - Kaynak 

tarama 

- 

Keskin (2019) Betimsel - Suzuki Keman Okulu Doküman İçerik 
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I incelemesi analizi 

Kuzgun (2019) Nitel Betimsel Suzuki Keman Okulu 

I 

Belgesel 

tarama 

İçerik 

analizi 

Olçayto (2019) - - - - - 

Kahraman (2019) Nitel  - Suzuki Keman Okulu 

II 

Kaynak 

tarama 

İçerik 

analizi 

Öztosun Çaydere 

& Esmergül 

(2016) 

Nitel  Durum 

çalışması 

Suzuki yaklaşımının 

barındırdığı değerler  

Doküman 

analizi 

İçerik 

analizi-

Schwart 

Değerler 

Ölçeği 

Kara & Pirgon 

(2013) 

Nitel  Genel tarama Suzuki Keman Okulu 

I 

- İçerik 

analizi 

Önder (2004) Betimsel Durum 

çalışması 

Suzuki Keman 

Eğitimi Başlangıç 

Metodu’ndan seçilen 

16 etüt 

- Etüt 

çözümleme 

Tablo 5’te çalışmalarda kullanılan yöntem ve tekniklere yer verilmiştir. Çalışmalarda eksik 

olan bilgiler – işareti kullanılarak belirtilmiştir. Tablo incelendiğinden çalışmaların büyük 

çoğunlukta nitel yöntemle tasarlandığı, yalnızca 1 çalışmanın karma yöntemle oluşturulduğu 

görülmektedir. Her çalışmada model ve desene ilişkin bilgi yer almamakla birlikte, geri kalan 

çalışmaların betimsel ve durum çalışması üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Karma 

yöntemle tasarlanan çalışma ise betimsel ve deneysel olarak belirtilmiştir. Araştırmalardan 

çoğunluğunun (f=8) örneklemini Suzuki Keman Okulu kitabı oluşturmakta ve analiz yöntemi 

olarak çoğunlukla içerik analizinin (f=9)  tercih edildiği görülmektedir. 

Sonuçlar 

Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda Suzuki Metodu bağlamında keman eğitimine 

ilişkin. 2004-2022 yılları arasında 6 makale ve 8 yüksek lisans tez çalışmaları yapıldığı,  

çalışmaların 2019 yılında artış gösterdiği tespit edilmiştir. Araştırılan konuların ise 

çoğunlukla Suzuki Keman Okulu kitabı ve felsefesi üzerine olduğu; değerler, uzaktan eğitim, 

Türk Halk Ezgilerinden oluşan öğretim modeli gibi metodu farklı bağlamlarda ele alan 

çalışmaların sayıca az olduğu görülmüştür. Ayrıca çalışmaların yöntem ve teknikleri 

incelendiğinde karma yöntemle tasarlanan bir çalışma hariç çalışmaların çoğunlukla nitel ve 

betimsel olarak yapıldığı, kitaplarda yer alan parçaların analizinde içerik analizi kullanıldığı 

tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, dünya müzik eğitimi yaklaşımları arasında başlangıç keman eğitiminde oldukça 

önemli bir yere sahip olduğu düşünülen Suzuki metodu ilişkin çalışmaların sayıca az olduğu; 

konu bakımından farklı örnekler olsa da benzer çalışmaların çoğunlukta olduğu; çalışmaların 

büyük oranda aynı yöntem ve tekniklerde tasarlandığı tespit edilmiştir. 

Elde edilen bu sonuçlar ışığında; 

- Suzuki Metodu bağlamında keman eğitimine ilişkin çalışmaların çeşitliliğinin artırılması 

- Uygulamalı çalışmaların literatüre kazandırılması  

- Suzuki metodunun Türkiye’deki uygulamalarına ışık tutabilecek çalışmalar tasarlanması 

- Metodun tanıtımına ilişkin betimsel çalışmalardan farklı olarak araştırma yöntem ve 

tekniklerinde çeşitlilik sağlanması ve özgün çalışma konuları belirlenmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

2019 senesinde Çin’in Vuhan eyaletinde çıktığı düşünülen ve kısa bir sürede pandemiye 

dönüşerek dünyayı etkisi altına alan KOVİD-19 salgını göç ve göçle ilişkili olan birçok 

farklılıklar dahil olmak üzere sosyal yaşamı önemli ölçüde etkilemiştir. Ancak salgının göç ve 

farklılıklara ilişkin göç çalışmaları alanındaki kavramsallaştırmaların ve kuramsallaştırmaların 

nasıl yapılacağına dair kesin çıkarımlar yapılmasını zorlaştırarak bu konudaki belirsizliğini 

sürdürmektedir. Bu araştırma KOVİD-19 pandemisinin göç ve göçle ilgili farklılıklar 

üzerindeki etkisinin farklı ülkelerde yapılmış olan çalışmalara dayanarak karşılaştırmalı bir 

şekilde teorik olarak anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Nitekim bu şekilde 

pandeminin siyasal, sosyal ve ekonomik etkilerinin farklı ülkeler üzerindeki yansımaları 

incelenerek küresel bir bakış açısının geliştirilebileceği düşünülmektedir. Bunun için 

çalışmada ilk olarak pandemiden doğrudan etkilenen gruplardan olan işçi göçlerine 

değinilmiştir. İkinci olarak pandeminin mülteciler üzerindeki etkileri incelenmiştir. Üçüncü 

olarak pandeminin yol açtığı yapısal değişikliklerden olan göç yönetişimi üzerinde 

durulmuştur. Son olarak pandemiyle birlikte tatbik edilen politikalar üzerinden göçmenlerin 

toplumsal kabullerinin olup olmadığı tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Göç, Farklılıklar, Pandemi, Küresel Durum. 

 

ABSTRACT 

The COVID-19 pandemic, which is thought to have emerged in Wuhan, China in 2019 and 

turned into a pandemic in soon and affected the world, has significantly affected social life, 

including many differences related to migration and migration. However, the epidemic 

remains uncertain in this regard, making it difficult to draw definite conclusions about how to 

conceptualize and theorize in the field of migration studies on migration and differences. This 

research aims to contribute to the theoretical understanding of the impact of the COVID-19 

pandemic on migration and migration-related differences in a comparative way based on 

studies conducted in different countries. As a matter of fact, it is thought that a global 

perspective can be developed by examining the reflections of the political, social and 

economic effects of the pandemic on different countries. In this sense, firstly, the labour 

migration, which is one of the groups directly affected by the pandemic, was mentioned. 

Secondly, the effects of the pandemic on refugees were examined. Thirdly, migration 

governance, which is one of the structural changes caused by the pandemic, is emphasized. 

Finally, it has been discussed whether immigrants have social acceptance via the policies 

implemented with the pandemic. 

Keywords: Migration, Diversities, Pandemic, Global Instance. 
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1. GİRİŞ 

Uzun yıllar boyunca göçler toplumların siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel, demografik ve 

psikolojik yapıları üzerinde etkiler yaratmıştır. Bu unsurların yanı sıra göçlerin salgın 

hastalıkların yayılma hızına da etkisi bulunmaktadır (Karadağ vd., 2021: 151). Nitekim son 

yıllarda çoğu toplumu etkisi altına alan salgın hastalıklar nedeniyle her ülke kendine özgü 

yöntemlerle göç yönetimi politikalarını ve bu alandaki mevzuatlarını değiştirmek ve 

dönüştürmek zorunda kalmıştır (Taşkın ve Özkoçak, 2020: 1109). Gelişen süreçte salgınların 

yayılım alanın genişlemesi dünyadaki birçok devleti olağanüstü hal ilan etmesine sevk 

etmiştir. Keza söz konusu süreçte atılacak olan adımlar ve alınacak kararlar içerisinde riskleri 

de barındıran muğlaklıklar taşımıştır (Turan ve Çelikyay, 2020: 22). 

Göç ve salgın hastalıklar arasındaki ilişkileri ele alan bilimsel çalışmalar KOVİD-19 

salgınından önce de araştırılmakta olan bir konu olmuştur. Örneğin göçle ilgilenen bazı bilim 

insanları uluslararası göçün 1918 senesindeki grip salgının yayılımındaki rolünü ele 

almışlardır (Tuckel vd., 2006: 167). Benzer şekilde Marshall vd., (2005) AIDS salgını ve 

uluslararası göç ilişkisini inceleyerek bu salgının göç yoluyla farklı ülkelere yayılmasına 

neden olan göçmenlerin karşılaşmış oldukları ırkçı muameleleri ele almışlardır. Ayrıca her iki 

çalışmada göçmenlerin sağlık durumları ve sağlık hizmetlerine erişim sorunları üzerinde de 

durulmuştur.  

2020 senesinden günümüze KOVİD-19 ve göç üzerine birçok çalışma hazırlanmıştır. Bu 

çalışmalardan bazılarında pandeminin göç sistemlerini nasıl değiştirdiği ve dönüştürdüğü 

konusu üzerinde durulmuştur. Örneğin bunlardan birisi de göçmen işçi ve ekonomik üretim 

ilişkisi arasındaki paradoks olmuştur. Özellikle işgücüne ihtiyaç duyan bazı ülkeler göçmen 

işçileri istihdam ettirme yoluna giderek bazıları ise pandemi sırasında ülkelerinde yaşayan 

göçmenlerin işlerine son vererek bu iki farklı ülke örneğindeki uygulamaları arasında bir 

ikilem oluşturmuştur (Papademetriou ve Hooper, 2020: 260-261).  Diğer yandan göçmenlerin 

pandemi döneminde sığınma kamplarındaki imkanlarla yetinmeye çalışmaları ve sağlık 

hizmetlerine ulaşmaları yönündeki çabalarını ele alan çalışmalar da bulunmaktadır (Kluge 

vd., 2020: 1238). 

Son zamanlarda tartışılmakta olan konular arasında pandeminin göç yönetişimi rejimini nasıl 

değiştirdiğine yönelik çalışmalardır. Pandeminin, yeni yapılacak olan göçleri engellemek 

amacıyla kısıtlayıcı politikaların artması ve göçmenlere yönelik dışlayıcı “öteki” algısı 

göçmenlerin sağlık hizmetleri ve bu kapsam dışında kalan diğer temel hizmetlere ulaşmalarını 

daha çok zorlaştırmış ve yapılan politikalarda daha ziyade popülist yaklaşılmıştır (Crawley, 

2021: 8). Bu yönüyle bakıldığında göç yönetişiminin pandemiye yanıt verebilmesi için ortaya 

koyulacak olan göç politikalarının uzun vadeli olarak tasarlanması ve önemli ölçüde 

değişikliklere yer verilmesi gerekliği kaçınılmazdır.  

Pandemi bir taraftan küresel nüfus akışlarının geçici bir süreliğine kısıtlanabileceğini 

gösterirken diğer taraftan nüfus hareketliliğine bağlı olarak toplumsal eşitsizlikleri de 

beraberinde getirmiştir. Nitekim yapılmış olan bazı çalışmalarda pandeminin başta sağlık 

olmak üzere diğer temel hizmetlere erişilebilmesi hususunda eşitsizlikleri derinleştirdiği ve 

toplumsal bölünmelere yol açtığı öne sürülmüştür (Cubas vd., 2022: 1). Pandemi ve göç 

arasındaki ilişkiyi odağa alan çalışmaların yanı sıra göçle ilişkili farklılıkların toplum 

üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara da rastlamak mümkündür. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri’nde pandeminin yayılmasıyla birlikte sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı 

olan gruplar sağlık hizmetlerinden istifade edememişler ve bu durum hali hazırdaki toplumsal 

eşitsizliği daha çok derinleştirmiştir (Clouston vd., 2021: 2). Benzer biçimde pandemi 

sürecinde yaşanan toplumsal eşitsizlik durumunun, pandemi sonrası dönemde de devam 

edeceğine ilişkin argümanlar bulunmaktadır (Crawley, 2021: 7). Bu noktada belirtilmesi 

gerekir ki toplumsal eşitsizlikten kastedilen göçmenlerin pandemi sürecinde sağlık ve diğer 
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temel hizmetlere yerel vatandaşlar kadar erişebilir olamamaları ve sıkı göç kontrollerine tabi 

tutulmalıdır.  

Pandemi ve göçle ilgili daha spesifik bir ilgi konusu da göçmenlere yönelik ayrımcılık ve 

ırkçılık sorunları olmuştur. Çeşitli çalışmalarda pandeminin Asya toplumlarına karşı ırkçı ve 

dışlayıcı söylem ve davranışlara neden olduğu belirtilmiştir (Wu vd., 2021: 823-825). Benzer 

söylem ve davranışlar Amerika’daki siyah Afrikalı-Amerikalar için de üretilmiştir (Sabatello 

vd., 2020). Devakumar vd., (2020)’de tarih boyunca yaşanmış olan salgın hastalıkların 

uluslararası göçler yoluyla farklı ülkelere taşınabileceği endişesiyle bazı toplumlarda 

göçmenlere marjinal gruplar gözüyle bakıldığına dikkat çekmiştir. Özellikle belli grupların 

kırılganlıkları ve karşılaşmış oldukları eşitsiz muameleler pandemiyle birlikte daha fazla 

görünür olmaya başlamıştır (Wu vd., 2021: 820). Irksal olarak azınlıkta olan göçmen gruplar 

ekonomik sonuçların etkisiyle sağlık riskleriyle yüzleşmişlerdir. Ayrıca kendilerine uzaktan 

çalışma yönteminin bir seçenek olarak sunulmadığından dolayı pandemi şartlarında fiziki 

olarak çalıştırılmaya devam etmişlerdir (Devakumar vd., 2020: 1194). 

Bu araştırma ise literatürdeki göç, farklılıklar ve pandemi arasındaki etkileşimi konu edinen 

çalışmaları mukayeseli biçimde ele alarak alanyazına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda araştırmanın konu başlıkları işçi göçü, mülteci sorunları, göç yönetişimi olarak 

belirlenmiştir. Farklı ülkelerde ikamet eden göçmenlerin toplumsal kabullerinin olup olmadığı 

sorusu etrafında şekillenen değerlendirmelerle çalışma sonlandırılmıştır.  

2. İŞÇİ GÖÇÜ  

İstihdam uluslararası göçün temel itici güçlerinden birisi olduğu için, pandemi şartlarında 

göçmen işçiler sağlık haklarını edinme konusunda güvencesiz ve savunmasız kalmışlardır 

(Cohen, 2020: 405). İşgücü piyasası, göç yönetişimi ve sağlık hizmetlerini ele alan 

düzenlemeler arasındaki karşılıklı bağlantılılar, KOVİD-19 sonrası dönemde de pandeminin 

göçmen işçileri üzerinde derin etkileri hissedildiği için sistematik başarısızlıklara yol açmıştır 

(Tagliacozzo vd., 2021: 1904). Bu başarısızlıklar göçmen nüfusun yoğun olduğu ülke 

yönetimlerinin mevsimlik tarım işçilerine veya sürekli nitelikteki iş alanlarında istihdam eden 

göçmenlere pandemi şartlarına göre bir takım haklar tanınmasına itmiştir (Fernandes-Reino 

vd., 2020: 382). 

Pandeminin işçi göçü sistemleri üzerinde yarattığı sorunlar, hükümetleri öngörülemeyen 

krizlere ve pandemi sonrası dönemde potansiyel tehlikelere karşı uzun vadede ekonomik 

dayanaklıklarını sağlamak için işgücü arzını korumaya ve bazen genişletmeye zorlamıştır 

Hatta göçmen işçiler, daha alt veya ara hizmet işlerinde çalıştıkları için pandemi döneminde 

temel hizmetlerin tedarik edilmesinde düşük vasıflı işçilerden kilit işçi konumuna 

geçmişlerdir (Anderson vd., 2020: 10). Bu nedenle göçmenlerin ürün ve hizmetlerin 

sistematik ve sürekli olarak karşılamalarından dolayı ev sahibi ülke ekonomileri üzerindeki 

katkılarının yeniden düşünülmesi gerekmektedir.  

Pandeminin yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte Avrupa Birliği  (AB) üye devletlerinden de 

göçün yönetimine ilişkin reaksiyon gösterilmiştir. AB üyesi devletler ilk olarak ülkelerindeki 

işgücü arzını korumak ve birlik dışından gelecek olan üçüncü ülke vatandaşlarının birlik 

sınırları içerisinde düzensiz olarak çalışmalarını önlemek için sınırlarını kapatmışlardır. 

Örneğin Lüksemburg hem virüsün yayılımı engellemek hem de ülkedeki mevcut geçici 

göçmen işçilere yardım sağlamak için sınırlarını üçüncü ülke vatandaşlarına kapatmıştır. 

Ancak ülke sınırlarının göçlere kapatılmasına rağmen mevsimlik işçiler, sağlık çalışanları ve 

lojistik gibi stratejik öneme sahip sektörlerde çalışan göçmenlerin ülkeye girişleri noktasında 

muafiyet tanınmıştır (Sommarribas ve Nienaber, 2021: 10). Bütün bu önlemlerle ulaşılmak 

istenen amaçlar arasında, şüphesiz, KOVİD-19’un ülke ekonomileri üzerindeki olumsuz 

etkilerini kısıtlamak olmuştur.  
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3. MÜLTECİLERİN DURUMU 

Mülteciler ilaç, gıda, temel hizmetler ve ikamet edilecek yer gibi temel hizmetlere 

ulaşabilmeleri bakımından dezavantajlı grup içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle küresel 

ölçekte kamplar ve geri gönderme merkezleri mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve 

pandemiye karşı dirençli olabilmeleri için özellikle düşük gelirli veya düzeniz göçmenler için 

uygun yerlerdendir (Özdemir vd., 2022: 523-524). Bu kapsamda pandeminin mülteciler 

üzerindeki etkileri farklı ülkelerdeki mülteci kampları özelinde ele alınabilir. Örneğin Böhme 

ve Schmitz (2022: 16) KOVİD-19 salgınında Almanya, Yunanistan ve Kenya’daki mülteci 

kamplarındaki pandemiyle mücadele stratejileri üzerine incelemelerde bulunmuşlardır. Söz 

konusu ülkelerde yerleştirilen mültecilerin, pandeminin dolaşım hızının önüne geçilebilmesi 

ve mülteci kamplarındaki sığınmacıların korunabilmeleri için yeterli stratejilerinin 

geliştirilmediği ve bu kimselerin salgına karşı savunmasız, güvencesiz, izole ve korku 

içerisinde bırakıldığı öne sürülmüştür.  

Türkiye’de ise özellikle 2011 senesinden itibaren Suriye tabanlı göçlerin artmasına bağlı 

olarak farklı illerde merkezi yönetim, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının 

destekleriyle mülteci kampları inşa edilmiştir. Bu kamplar alt/üst yapı itibariyle mültecilerin 

birçok ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak tanımaktadır. Ürdün’deki mülteci kampı sistemi 

de Türkiye’dekiler gibi ortak özelliklere sahip olup kamp içerisinde mültecilerin alışveriş 

yapabilecekleri kredi kartı sistemi getirilmiş, hastaneler ve okullar inşa edilmiştir. (Kahraman 

vd., 2017: 37-42). Dolayısıyla hükümetlerin salgın konusunda göçmenlere karşı etkili ve 

yeterli politikalar üretememelerinden dolayı kamptaki mülteciler pandemiye karşı korunmak 

için kendi önlemlerini almak zorunda kalmışlardır. Bu nedenle mülteci kamplarındaki 

kurallar, düzenlemelerin ve uygulamaların problemleri çözebilecek nitelikte yeniden gözden 

geçirilmesi gerekmektedir.  

4. GÖÇ YÖNETİŞİMİ 

Pandeminin tüm dünyaya yayılmasıyla birlikte ortaya çıkartacağı olumsuz etkilerin 

giderilebilmesi veya en az seviye indirilebilmesi için bir küresel göç sisteminin geliştirilmesi 

zorunluluğu oluşmuştur (Rother ve Piper, 2015: 36). Bu alanda atılan adımlardan birisi de 

2018 senesinde Birleşmiş Milletler (BM) şemsiyesi altında kurulan ve göç yönetişimi 

konusunda hükümetler arası anlaşmaları düzenleyen “Global Compact for Migration” 

müzakeresidir. Bu müzakereyle birlikte göç olgusu hükümetler nezdinde uluslararası 

boyutuyla tartışılmaya çalışılmış ve pandemiyle mücadelede sivil toplum aktörleriyle ilişki 

kurma fırsatı sağlanmıştır (Korkmaz-Özcan, 2021: 3816). Türkiye açısından bakıldığında AB 

uyum sürecinde göç yönetişiminin kurumsallaşma aşamasında olduğu buna karşılık sivil 

toplum örgütlerinin ve mahalli idarelerin bu sürece tam olarak dahil edilmediği söylenebilir 

(Kara ve Kara, 2015: 1).  Pandemiyle mücadele yolunda her ülke kendi ulusal eylem 

planlarını oluşturmuş ancak bu aksiyonlar daha çok göç akışlarını kısıtlayıcı nitelikte 

olmuştur.  

Göçmenlerin korunmasına yönelik uluslararası platformların tutumu kadar ulusal siyasi 

ortamında etkisi büyüktür. Moyo vd., (2021: 1) Uganda ve Güney Afrika’da pandeminin ilk 

ayında nasıl bir politika izlendiğini araştırmışlardır. Göç politikası olarak birbirinden taban 

tabana zıt olan bu ülkelerde Uganda daha fazla uluslararası insani yardım elde edebilmek için 

kendisini göçmenlerin koruyucusu olarak konumlandırırken; Güney Afrika ise göç akışlarını 

kısıtlayıcı tedbirler almayı tercih etmiştir. Dolayısıyla Uganda’nın dış kaynaklara daha 

bağımlı olduğunu, Güney Afrika’nın ise göç yönetiminde merkeziyetçi bir yapıya sahip 

olduğu öne sürülebilir.  

Murzakulova vd., (2021) ise göç yönetişimini Çin, Etiyopya, Kırgızistan, Moldova, Fas, 

Nepal ve Tayland özelinde daha kapsamlı olarak incelemişlerdir.  Pandeminin bilhassa menşe 

ülkelerdeki yaşanan geçim sorunu, yönetime ve sisteme karşı güvensizlik nedenlerinden 
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dolayı göçmenlerin ve ailelerinin konumlarını olumsuz etkileyerek hedef ülkedeki kalma 

süresini uzatmaktadır.  

5. SONUÇ 

KOVİD-19 pandemisiyle birlikte başlayan süreç ulusal sınırları kapatma ve seyahat 

kısıtlamaları gibi çeşitli politika uygulamalarıyla toplumsal alanda alışık olunmayan 

değişimlere neden olmuştur. Pandeminin yayılım hızını etkileyen birçok dinamik olmasının 

yanı sıra göç hareketliliğinin de bu süreçte oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır. Salgının 

uluslararası boyutlara ulaşması, bu kavramı basit bir olgu olmanın ötesinden çıkartarak 

ulusaşırı bir kavram ve olgu olmasına neden olmuş ve hükümetlerin ulusal ve uluslararası göç 

yönetim sistemlerini yeniden değerlendirmeleri ihtiyacını doğurmuştur. Bu çalışmada da üç 

tartışma konusu gündeme getirilmeye çalışılmıştır: İnsani krizler, sosyal haklar ve göç 

yönetişimi politikaları.  

Araştırmaya konu edinen ülke deneyimlerine bakıldığında bazı ülkelerin pandemi sürecinde 

göçmenlere yönelik kapsayıcı uygulamaları söz konusu iken diğer ülkelerde ise söz konusu 

süreçte dezavantajlı gruptaki bu kimselere dışsallaştırıcı bir politikayla yaklaşılmıştır. İşte bu 

noktada akıllara gelen sorulardan birisi de pandemi boyunca hükümetlerin ve farklı 

kimliklerin göçmenlere ilişkin toplumsal kabullerinin gerçekten olup olmadığı meselesidir.
1
 

Dolayısıyla bu durum hükümetlerin pandemi içerisinde göçmenlere ilişkin tutumlarının nasıl 

olduğunu da sorgulatan politik bir sorun haline gelmektedir.  

KOVİD-19 salgınının ülke ekonomileri üzerinde de etkileri görülmektedir. Kimi ülkeler kendi 

iç işgücü arzını ve ülke ekonomisini korumaya yönelik adımlar atarak
2
 sınırlarını yeni göç 

akışlarına kapatırken kimisi ise göçmen nüfusu fırsata çevirerek işgücünden istifade etme 

yoluna gitmişlerdir.
3
  

Pandemi boyunca göçmenlerin sosyal olarak korunup desteklenmeleri hususunda ve göç 

yönetişimi alanında değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Kimi ülkelerde göçmenlerin temel 

ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik vererek toplumsal entegrasyonlarını uzun vadede tehlike 

altına koyacak kısıtlamalardan ve önlemlerden kaçınılmıştır. Ancak buna karşılık bazı 

hükümetler yasal düzenlemeler yoluyla göçmenleri geçici olarak sosyal korunmanın dışında 

bırakarak bu nüfusun savunmasızlığı artmıştır. Bu nedenle belirtilen sorunlu alanların 

aşılabilmesi için menşe ülkelerin farklı ülkelerle göç hareketliği anlaşmaları yapmaları ve 

daha güvenli göç politikalarının geliştirilmesinin gerektiği önerilmektedir. Nitekim tüm bu 

girişimlerin gelecekte göç yönetişim sistemlerinin direncini artırabileceği düşünülmektedir.    

 

Kaynakça 

Anderson, Bridget; Poeschel, Friedrich ve Ruhs, Martin (2020). Covid-19 and Systemic 

Resilience: Rethinking the Impacts of Migrant Workers and Labour Migration 

Policies. Migration Policy Centre European University Institute. 

Besic, Almina; Diedrich, Andreas ve Aigner, Petra (2021). Organising Labour Market 

Integration Support for Refugees in Austria and Sweden During the Covid-19 

Pandemic. Comparative Migration Studies. 9(48). 1-18. 

                                                           
1
 İngiltere’de pandemi sürecinde göçmenlere ve diğer dezavantajlı gruplardaki bireylere politika yapıcılar tarafından yeterli 

miktarda kaynak ayrılıp ayrılmadığı ve farklı etnik kökendeki kişilerin pandemi esnasında birinci basamak sağlık 

hizmetlerinden yararlanma konusunda eşitsizliğe uğrayıp uğramadıkları halen tartışılmaktadır (Zhang vd., 2022: 15). 
2
 KOVİD-19 sürecinde Katar hükümeti salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini giderebilmek için ülkedeki Sri 

Lankalı işçi göçmenlerin maaşlarında kesintiye gidilmiştir. Bu durum karşısında, göçmenler arasında özellikle vasıfsız 

olanlar, ekonomik dar boğaza düşen birçok Sri Lanka vatandaşı ailelerine maddi destek sağlayamamakla birlikte kendi 

ülkelerine gidecek maddi imkana da sahip olamayarak ülkede zorunlu olarak kalmışlardır (Ekanayeke ve Amirthalingam, 

2022: 450). 
3
 Avustralya ve İsveç hükümetleri ülkelerinde daha önce var olan meslekler arası değişkenlik sorunu pandemiyle daha fazla 

artmıştır. Eksik kalan istihdam alanları göçmenler tarafından karşılanmaya çalışılarak, bu alanda çalıştırılacak olan 

göçmenlere mesleki entegrasyon eğitimleri verilmiştir (Besic vd., 2021) 

206

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Böhme, Claudia ve Schmitz, Anett (2022). Refugee’s Agency and Coping Strategies 

in Refugee Camps During the Coronavirus Pandemic: Ethnographic Perspectives. 

Comparative Migration Studies. 10(34), 1-20. 

Clouston,  A. Sean;  Natale, Ginny ve Link, G. Bruce (2021). Socioeconomic Inequalities in 

the spread of Coronavirus-19 in the United States: A Examination of the Emergence 

of Social Inequalities. Social Science & Medicine, 268, 1-6. 

Cohen, H. Jeffrey (2020). Modeling Migration, Insecurity and COVID-19. Migration Letters, 

17(3), 405–409. 

Crawley, Heaven (2021). The Politics of Refugee Protection in a Post-covid-19 World. Social 

Sciences, 10(3), 1-14. 

Cubas, Arias Magdalena; Paul, Mary Anju; Ramirez, Jasques; Rohi, Sanam ve Scholten, Peter 

(2022). Comparative Perspectives on Migration, Diversities and the Pandemic. 

Comparative Migration Studies. 10(38), 1-7. 

Devakumar, Delan; Shannon, Geordan; Bhopal, S. Sunil ve Abubakar, Ibrahim (2020). 

Racism and Discrimination in COVID-19 Responses. The Lancet, 395(10231), 1194. 

Ekanayeke, Anoji ve Amirthalingam, Kopalapillai (2022). Impact of Migration of Sri Lankan 

Professionals to Qatar on Skill Acquisition and Brain Drain. Migration and 

Development. 11(3), 450-468. 

Fernández-Reino, Marina;, Sumption, Madeleine ve Vargas-Silva, Carlos (2020). From low-

Skilled to Key Workers: The Implications of Emergencies for Immigration Policy. 

Oxford Review of Economic Policy, 36(1), 382–396. 

Kahraman, Selçuk; Örselli, Erhan ve Bayrakçı, Erdal (2017). Syrian Refugees in Turkey and 

Governance of Refugee Camps. Global Journal of Sociology: Current Issues. 7(1), 

34-43. 

Kara, Mustafa ve Kara, Ö. D. Canan (2015). Türkiye’de Göç Yönetişimi: Kurumsal Yapı ve 

İşbirliği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi. 10(2), 1-25. 

Karadağ, Mevlüt; Çilhoroz, Yasin ve Işık, Oğuz (2021). Salgın Hastalıkların Yayılmasında 

Göçün Rolü. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi. 13(49). 147-154. 

Kluge, H. P. Hans; Jakab, Zsuzsanna; Bartovic, Josef; D’Anna, Veronika ve Severoni, 

Santino (2020). Refugee and Migrant Health in the COVID-19 Response. The 

Lancet, 395(10232), 1237–1239. 

Korkmaz-Özcan, Zişan (2021). Covid-19 Salgını ve Türkiye: Göç Yönetişimi Üzerindeki 

Etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 11(17), 3810-3831. 

Marshall, J. Khiya Urrutia-Rojas, Ximena; Soto-Mas, Francisco ve Coggin, Claudia (2005). 

Health Status and Access to Health Care of Documented and Undocumented 

Immigrant Latino Women. Health Care for Women International, 26(10), 916–936. 

Moyo, Khangelani; Ronald, Kalyango ve Zanker, Franzisca (2021). Who is Watching? 

Refugee Protection During a Pandemic - Responses from Uganda and South Africa. 

Comparative Migration Studies. 9(37), 1-19. 

Murzakulova, Asel; Dessalegn, M. ve Phalkey, Neelambari (2021). Examining Migration 

Governance: Evidence of Rising Insecurities due to COVID-19 in China, Ethiopia, 

Kyrgyzstan, Moldova, Morocco, Nepal and Thailand. Comparative Migration 

Studies. 9(44). 1-16. 

Özdemir, Zelal; Doğangün, Gökten ve Keysan, Ö. Asuman (2022). Covıd-19’un Suriyeli 

Mülteciler İçin Yarattığı Çok Boyutlu Zorluklar: Ankara Vaka Çalışması. Alternatif 

Politika. 14(3), 519-576. 

Papademetriou, G. Demetrios ve Hooper, Kate (2020). Commentary: How is COVID-19 

Reshaping Labour Migration? International Migration, 58(4), 259–262. 

Rother, Stefan ve Piper, Nicola (2015). Alternative Regionalism from Below:Democratizing 

ASEAN’s Migration Governance. International Migration. 53(3), 36-49. 

207

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Sabatello, Maya; Burke, B. Teresa; McDonald, E. Katherine ve Appelbaum, S. Paul (2020). 

Disability, Ethics, and Health Care in the COVID-19 Pandemic. American Journal of 

Public Health, 110(10), 1523–1527. 

Sommarribas, Adolfo ve Nienaber, Birte (2021). Migration and Mobility of Third-Country 

National Labour Workers to and Inside Europe During the Covid-19 Pandemic – a 

Legal Analysis. Comparative Migration Studies. 9(22), 1-17. 

Tagliacozzo, Serena; Pisacane, Lucio ve Kilkey, Majella (2021). The Interplay Between 

Structural and Systemic Vulnerability During the COVID-19 Pandemic: Migrant 

Agricultural Workers in Informal Settlements in Southern Italy. Journal of Ethnic 

and Migration Studies, 47(9), 1903–1921. 

Taşkın, Damla ve Özkoçak, Vahdet (2021). Kitlesel Göçler ve Enfeksiyon Hastalıkları 

Arasındaki İlişkiler Kapsamında Antropolojik Değerlendirmeler: Koronavirüs 

(Covid-19). Electronic Turkish Studies, 15(4), 1105-1127. 

Tuckel, Peter; Sassler, Sharon; Maisel, Richard ve & Leykam, Andrew (2006). The Difusion 

of the Infuenza Pandemic of 1918 in Hartford, Connecticut. Social Science History, 

30(2), 167–196. 

Turan, Abdulmenaf ve Çelikyay, H. Hicran (2020). Türkiye’de KOVİD-19 ile Mücadele: 

Politikalar ve Aktörler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi. 3(1), 1-25. 

Wu, Cary; Qian, Yue ve Wilkes, Rima (2021). Anti-Asian Discrimination and the Asian-

Whitemental Health Gap During COVID-19. Ethnic and Racial Studies. 44(5), 819-

835. 

Zhang, X. Claire vd., (2022). Migrants Primary Care Utilisation Before and During the 

COVID-19 Pandemic in England: An Interrupted Time Series Analysis. The Lancet. 

20(September), 1-15. 

208

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

İşlevselliği ne aşamadadır? Sektörel ve kurumsal bilinç ne düzeydedir? KOD
2
 kriterleri 

nelerdir ve neye göre saptanmalıdır? Her geçen gün yaygınlaşan yeni metin yazma ve 

yazdırma sistemleri beşerin işitme hassasiyetlerine sahip olmadığından sesi her türlü ortamda 

metne kusursuz aktaramamaktadır. Haliyle de insan tarafından kontrol okuma ve 

düzeltmesinin yapılması kaçınılmazdır. Çevirmenin gözünden kaçabilecek yazım yanlışlarını 

veya imla hatalarını değil, zaman baskısıyla üretilen her türlü yazının maruz kaldığı hataları 

gidererek güzel bir Türkçe kullanımını sağlamak ve dili yozlaşmaktan korumak, terminoloji 

birliğini sağlamak çeviri eğitiminin bir parçası olmak zorundadır. Aynı zamanda çevirmenin 

gerek işiterek gerekse okuyarak sıkça rastladığı yanlış dil kullanımlarından belleğinde oluşan 

kirliliğe bir panzehir oluşturmak ve ana dilini olduğu kadar yabancı dilini de temiz tutmaya 

yardımcı olmak bakımından yeti olarak kazandırılması önemlidir ve ancak KOD ile 

sağlanabilir. 

Anahtar Sözcükler: KOD-Çeviri Eğitimi- TTK- Dilde Yozlaşma 

 

ABSTRACT 

Proofreading and editing, or revising, is one of the indispensable stages of translation 

education today. This action, which until recently was considered a part of editors' work in the 

publishing industry, is an action that should be performed before finalizing the output of 

computer-aided translation texts as well as the output of audio transcription systems, but 

cannot be reduced to language alone.  

At what stage, where and how is it encountered? Why is it important? What kind of resources 

can be utilized? Who(s) and in what way(s) provide the training? What kind of equipment 

does it require? At what stage is its functionality? What is the level of sectoral and 

institutional awareness? What are the proofreading and editing criteria and how should they 

be determined? The new text writing and printing systems that are becoming widespread day 

by day do not have the hearing sensitivities of human beings, so they cannot perfectly transfer 

sound to text in all kinds of environments. Consequently, proofreading and editing by humans 

is inevitable. It must be a part of translation education to protect the language from 

degeneration and ensure unity of terminology by ensuring the use of a decent Turkish 

language by eliminating the errors that all kinds of texts produced under the pressure of time 

are exposed to, not the miswritings or spelling mistakes that may escape the eye of a 

                                                           
1
 Dr.Öğr.Üyesi. Sakarya Üniversitesi- Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü 0000-0001-

5193-7651                  
2
 Yazılım dilindeki kodlama ile karıştırılmasını önlemek amacıyla, KOD büyük harflerle 

kullanılmaktadır. 
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KOD VE ÇEVİRMEN EĞİTİMİ 

A.Nursen DURDAĞI
1
 

 

ÖZET 

Kontrol okuma ve düzeltme ya da son okuma, günümüz çeviri eğitiminin olmazsa olmaz 

aşamalarından biridir. Yakın zamanlara kadar yayıncılık sektöründe editörlerin işlerinin bir 

parçası sayılan bu eylem yazarların olduğu kadar, çeviride gelinen noktada, bilgisayar destekli 

yapılan çeviri metinlerin yanı sıra sesi yazıya geçiren sistemlerin çıktılarına da son hal 

verilmeden önce uygulanması gereken ve bunun yanı sıra sadece dile indirgenemeyecek bir 

eylemdir.  

Hangi aşamada nerede ne şekilde karşılaşılır? Neden önemlidir? Ne tür kaynaklardan 

yararlanılabilinir? Eğitimi kim(ler) ve ne şekilde veri(li)yor? Ne tür donanım gerektirir? 
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translator. At the same time, it is important to create an antidote to the pollution in the 

translator's memory caused by the incorrect use of language that he/she frequently encounters 

both by hearing and reading, and to help keep his/her foreign language clean as well as his/her 

mother tongue. This can only be achieved with proofreading and editing. 

Key Words: Proofreading and Editing – Translation Education – Language Degeneration 

 

Giriş 

Kontrol okuma ve düzeltme kısacası KOD, Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Almanca 

Mütercim Tercümanlık Bölümünde verilen ders adıyla çevirmen eğitiminde 2016-2017 güz 

döneminden buyana son sınıflarda seçmeli olarak yer almaktadır. Ders, ilk piyasada yapılan 

gözlemler, öğrencilerde saptanan Türkçe kullanım bozukluklarının giderilmesi amacıyla 

ortaya çıkmıştır. Kaynak arayışları, eğitim ve öğretim aşamaları şekillendikçe de farklı 

boyutları saptanmış olup genişletilmiştir. Özellikle teknoloji alanındaki gelişmeler ve 

dijitalleşen çeviri sektörü KOD eğitiminin çeşitlenmesini de beraberinde getirmiştir. Daha 

önce de belirtildiği üzere bir dönem editörlerin işi sayılan yazılı metinlerin basıma girmeden 

önce kontrol okumasının ve olası düzeltmelerin yapılması hem işlevini genişleterek hem de 

işleyişinde evrilerek günümüzde el değiştirdiğinden de bahsedilebilir. Artık yalnızca editörler, 

redaktörler değil çevirmenler bu işi yapıyor. Hatta çeviri eylemi dijitalleşmenin etkisiyle seri 

değişime tabi olduğundan çok yakın bir gelecekte çeviri tümüyle KODlamaya dönebilir. 

Dönüşüm çevirmen yetiştirmekte olan kurumların müfredatlarını yeniden oluşturmalarını da 

hızlandırabilir. Yalnız 7. yarı yılda bir dönemlik uygulanan dersin gelecek yıl iki yarı yıla 

çıkartılması önerilecektir. İçerik olarak, ilk etapta öğrencilerin farkındalıkları artırılmaya 

çalışılmaktadır. Gerek dil bilimciler tarafından hazırlanan yayınlarla gerekse çeviri 

sektöründen girişimcilerin hazırladıklarıyla ayrıca bizzat oluşturulan görsel işitsel 

medyalardan edinilen kaynaklarla deneyimler, kazanımlara ve edince dönüştürülmeye 

çabalanmaktadır.  

KOD Eğitiminin Çevirmen Eğitimindeki Yeri ve Önemi 

Eradam’ın çeviri için söylediği “ Ne denli karmaşık, zor, yapay gibi görünen bir etkinlik de 

olsa, çeviri süreci bir ögrenme sürecidir ve bitmez.” Sözü çevirmen eğitimine yansıtılabilir. 

Çeviri eğitimi hemen hemen her yıl yenilenmek durumundadır. Teknolojik alandaki 

gelişmeler kadar yapay ve nöral zekayla hizmet veren çeviri uygulamaları, bunlardaki 

neredeyse anlık değişmeler, yenilikleri zorunlu kılmaktadır. KOD dersinin ilk yıllarında sesli 

sistemlerin metin üretimi ve ChatGPT henüz ortada yoktu, otomatik altyazı oluşturan 

uygulamaların kapsamı da bugünkü kadar değildi. Haliyle de çoğunlukla analog üretilmiş 

yani beşer kaynaklı metinler üzerinden çalışmalar gerçekleştiriliyordu. Yazarların kendilerine 

has tarzları, dönemlerin özellikleri, yazının yansıttıkları titizlikle incelenip, gruplandırmalar, 

ayrıştırmalar en nihayetinde de erek metinden beklenenler doğrultusunda düzeltmelere 

gidilmesi sağlanmaktaydı. Düzeltmelere öncelikle TDK sözlükleri, baz alınarak yaklaşılsa da 

bazı noktalarda yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir.  

Türkçenin yerinde ve doğru kullanımı çağın ruhuna uygun kavram seçiminin yanı sıra 

çeşitliliği de gerektirmektedir. Necmiye Alpay’ın ‘Dilimiz Dillerimiz ve Türkçe Sorunları 

Kılavuzu’ adlı kitapları, Feyza Hepçilingirler’in ‘Öğretenler ve Öğrenenlere Türkçe Dil 

Bilgisi’, Ömer Asım Aksoy’un ‘ 2000 Sözün Eleştirisi-Dil Yanlışları’ gibi Dragoman 

Yayınlarından Ümit Özaydın’ın editörlüğünde yayımlanan ‘Temiz Türkçe Kılavuzu’ basılı 

kaynakları oluştururken, sayısız dijital medya verilerine de başvurulmaktadır.  Burada 

bahsedilen kaynaklardan Türkçe kullanımı konusunda yararlanıyor olmamız onların kusursuz 

bir dille yazıldıkları anlamına gelmemelidir. Yer yer KOD yapılmaları gerektiğini belirtmeden 

geçemeyeceğim. Buradan da aslında kaynak ihtiyacı olduğuna da değinmiş olayım.  

Aksoy kitabının ilk baskı önsözünde dili, toplu yaşamanın doğurduğu en önemli olay ve bu 

yaşamanın gerektirdiği en yararlı araç, öğretim ve öğrenimin anahtarı, bilgi aktarmanın ve 
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biriktirmenin biricik sağlayıcısı olarak nitelemektedir. Hepçilingirler, dillerde pek çok şey 

ortaktır; ama ortak olmayanlar, dillerin kişiliğini oluşturur, görüşündedir. Alpay, ikinci 

kitabının bir kılavuz olduğunu editörden, öğrenciye, gazeteciden akademisyene Türkçe 

kullanan herkes için bir başvuru kitabı, dilbilgisi terimlerine yabancı olanların da verilen 

örnek sayesinde kolaylıkla yararlanabileceği bir kılavuz olduğunu öne sürmektedir. Öyle ki, 

ayrıca bir yazım kılavuzuna ihtiyaç olmayacağı iddiasında da bulunmaktadır.  Ancak gerek 

gazetede yazdığı dönemlerde gerekse diğer platformlarda yaptığı konuşmalarda hep üzerinde 

durduğu dilin değişime tabiliği ve bugün doğru olan bir kullanımın yarın yanlış olabileceği 

kadar tersinin de söz konusu oluşu nedeniyle tüm diğer eserlerde göreceli hizmet süresiyle 

sınırlıdır. Dolayısıyla özellikle sorunlu kullanımlara yönelik oluşu vurgusu da benzer 

değerlendirmelerdendir.  

KOD dersi bünyesinde zaman zaman tek bir doğruda diretilemeyeceğinin, altı çizilmektedir. 

Olan ve olmayan dil politikalarının, piyasada belirleyiciliği devingen paydaşların kısacası 

ekonomideki konjonktürün dildeki yansımalarının kaçınılmaz bir sonucu hep bir tetikte olma 

durumu söz konusudur. Böyle bir yaklaşım, bir tür belirsizlik izlenimi verse de aslında 

dayatmacılıktan uzak ve yaratıcılığı, sınırsızlığı işaret etmesi bakımından değerlidir. 

 

3
  

 

Bu reklam metninden de görüleceği üzere artık neredeyse her yerde karşımıza çıkan ‘Bi’ Elli 

yıl öncesi kadar rahatsız etmiyor. Yine o zamanların tercihleri de bugün kullanımda değil. 

 

4
Meyve -meyva sorunsalı gibi. 

KOD başka üniversitelerde Çeviride Düzeltme ve Son Okuma adı altında verilmektedir. 

Adından da anlaşılacağı üzere çeviri metin üzerinde yapılan düzeltme ve son okumaya işaret 

etmektedir. Oysa çevirmen eğitiminde KOD sırf çeviri metinleri odağına alarak yapılan bir 

çalışma olmamalıdır. Zira çevirmen ana dilinde kendini her türlü dilsel bozulmadan 

korumakla da yükümlüdür. Farkındalığının buna yönelik geliştirilmesi, kendi yöntemini 

oluşturmasına da altyapı sağlanmalıdır. Dil kullanımına yönelik zihinde oluşan kirlilik ve 

bunun farkındalığının eksikliği hiçbir metinde KODlamayı doğru yapmaya olanaklı 

kılmayacaktır.  

 

 

                                                           
3
https://www.google.com/search?q=bi+biskrem+versem&tbm=isch&ved=2ahUKEwjctcvGvsz8AhVUxbsIHQz1Dm8Q2-

cCegQIABAA&oq=bi+biskr&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIABCABBATMgYIABAeEBMyBggAEB4QEzIGCAAQHhATMggIABAFE

B4QEzoECCMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEEM6BAgAEB46BggAEAgQHjoHCAAQgAQQGFCtDFjvFGDcKGgAcAB4AIABmwGIAacHk 

gEDMC43mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=bXjFY5zLFtSK7_UPjOq7-

AY&bih=577&biw=1280#imgrc=h81g-m8BkwoaPM 20.01.2023/ 12.03 

 
4
 Pekman, C. Reklamcılık Tarihimizde Halk Kültürünün Görünümleri,9.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 

S.11 
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KODlamayı Kimler Yapar ve Eğitimi Nasıl Vermelidir? 

Yukarıda değinildiği üzere KODlama ilk zamanlar editörlük, redaksiyon adı altında 

uygulanmaktaydı. Editörlerin görev tanımı çalıştığı iş grubuna göre farklılıklar 

göstermektedir. Bu meslek profesyonellerinin genel mesleki sorumlulukları şu başlıklar 

altında toplanabilir; 

• Kitap Editörlüğü: Yazarın yazdığı eseri okuyarak kitabın bütünlüğünü oluşturan 

kişidir. Belirlediği eksiklikler, fazlalıklar ve belki de hatalar doğrultusunda yazarı 

yönlendirir; kitabın olabileceği en iyi şekilde basıma hazırlanmasını sağlar. 

• İçerik Editörü: Belli konular doğrultusunda makaleler oluşturup bilgilendirme, 

eğlendirme gibi farklı amaçlara hizmet ederek çalışır. İçerik yazarı olarak da bilinir. 

Kendi arasında moda, teknoloji, dekorasyon, otomotiv gibi pek çok uzmanlık alanı 

bulunabilir. 

• Haber Editörü: Haberlerin yazılması ve paylaşılması görevini üstlenir. 

• Video Editörü: Çekilen görüntülerden bütünlüğe sahip videolar yaratmakla 

görevlidir. Adobe Premiere, Final Cut, Vegas gibi kurgu programlarının bilinmesi 

gerekir 

• Dijital Medya Editörlüğü: Her türlü görsel-işitsel dijital ve sosyal medya araçlarına 

ve metinlerle bütünsel içeriklere hakimiyet beklenir.  

Başlıklar göz önünde bulundurulduğunda KODlamanın boyutlarının da ne ölçüde olabileceği 

öngörülebilir. 

Redaksiyon: Redaksiyon dosyanın/metnin Türkçe dilbilgisi, yazım, noktalama ve anlatım 

kurallarına göre gözden geçirilerek sorunsuz hale getirilmek üzere düzeltilmesi işidir. 

Son Okuma: Son okuma yayına hazır, basım öncesi son hali verilmiş, redaksiyonu yapılmış 

bir dosyanın/metnin son kez gözden geçirilmesi işlemidir. 

Günümüzde çevirmen adayları tüm bunların bilincinde yetiştikleri takdirdi, kimlerin işlerinin 

bir bölümü kendilerine ne ölçüde, neden nasıl devrediliyor farkındalığı ile kendi 

sorumluluklarının kapsamını daha sağlıklı saptayabilirler.  Bahsedilen ayrıntıların hepsine 

hakim olması beklenmese de adı ve görev tanımları hala çok belirsiz olmakla beraber bir 

bütüne hizmet ettiklerinden bilinmek en azından fikir sahibi olunmak durumu vardır.  

İdeal olanı eğitimini Türk dili okumuş tercihen ikinci veya üçüncü bir dile sahip ve editörlük, 

redaksiyon deneyimli biri tarafından verilmesidir. Ancak bölümlerin mevcut öğretim elemanı 

yapısıyla çözülmek durumunda kalması halinde de ilgilinin özel eğitimler ve yardım alarak 

dersleri yürütmesi şeklinde olmalıdır. 

KOD uygulaması gerektiren durumlar: 
Ana dilde yazılı ve sözlü her türlü metin olduğu kadar uygulamalarca üretilen her türlü yazılı 

sözlü içerikler ve buralarda karşılaşılan: 

 Kurgu-Söylem Kaymaları/ Tutarsızlıkları 

 Görsel –İşitsel Uyum (suz)luklar 

 Medyaya, Kuruma, Sektöre Özgü Kullanımlar 

KOD dersinde ağırlıklı olarak kullanılan ve yapılan çalışmalarda karşılaşılan hataların 

yoğunluklarına göre oluşturulan başlıklardan en çok kullanılan örnekler şöyledir: 

 

1. Yazım/ Noktalama Yanlışı: Burada her türlü büyük küçük yazım yanlışından, 

atlanan, fazla yazılan harflere, yerinde kullanılmayan veya gereksiz olan noktalamalar 

sınıflandırılmaktadır. 

2. Gereksiz Sözcük Kullanımı: Laf kalabalığı izlenimi veren aynı kökten ya da aynı 

anlamda sözcükler, asalak kelimelerin sıkça kullanımı burada ele alınmaktadır. 

Türkçede de diğer dillerde olduğu gibi bir paragrafta aynı kelimenin üç dört kere 

geçmesi doğru değildir. Örneğin, bu, bir, gibi, ise vb. 
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Olduğundan dolayı, nedenler yüzünden, çünkü gelemediği için ceza aldı, yani aynı 

anlamda sözcüklerin artarda veya aynı cümle içerisinde kullanımı 

Asalak kelimeler: atıyorum, aynen, noktasında, üzere, kaynaklı, olarak, artı vs. 

 

3. Eksik/Yanlış Ek Kullanımı: Sözlü dilde hece ve harf yutarak konuşan ve sosyal 

medyada ünlüleri kullanmadan veya kısaltmalarla yazışmaktan yeni nesil eklerin 

doğru yazımından bihaber durumdadır. Yazılı basında veya online gazete sitelerinde 

çıkan özensiz haberler, doğru dürüst editörden veya redaksiyondan geçmeden 

yayımlanan çeviri kitaplar ve akademik çalışmalarda bolca karşılaşılır. Örneğin; 

Yücel’in eserlerin ülkemizde…”
5
  

 

4. Söz Dizim Hatası: Genelde aklından geçirdiği gibi yazamayanların sıkça yaptığı 

hatalardandır. Kopyala yapıştırcılarda da fazlasıyla karşılaşılıyor. Cümlenin bütününü 

göz önünde bulundurmadan öbekler üzerinden gidildiğinde kaçınılmaz oluyor. 

...hayata geçirdiği son ve tek eseriydi…  

Oylama yapılmış ve önergenin 235’e karşı 17 oyla reddedildiği anlaşılmıştır. 

 

5. Bağlam Hatası: Ehil olmayanlarca hazırlanan çevrim içi sayfalarda, zaman baskısıyla 

yapılan çevirilerde, alt yazılarda ve yine özensiz hazırlanmış kitaplarda sıkça 

rastlanılır. 

Bundan bir süre önce yayınladığım bir yazımda kendimi de dahil ederek “…biz 

öğretim üyeleri memlekete karşı ihanet içerisindeyiz…” şeklinde konuştuğum zaman, 

fakültemizin bazı öğretim üyeleri tarafından linç edilecektim. 

 

Örnekler daha da çoğaltılabilir, başlıklar da öyle ancak dönem dönem toplanan materyal veya 

sıklığı artan hata türlerine göre sıralama ve gruplandırma adları değişiklik gösterebiliyor. 

Ana dilde yapılan KODlama kadar çeviri yapılan dilde sıklıkla rastlanılan hata türlerini 

bilmekte olası başlıkları belirlemede zaman ve enerji kazandırabilir. 

 

Aksoy’un Dil Yanlışlarından başlıklar bu bağlamda yol gösterici olarak önerilir.  

 Yapıları Yanlış Olan Sözcükler 

 Bir Birbiriyle Karıştırılan Sözcükler 

 Okuma, Yazma, Söyleme Yanlışları 

 Yazım Yanlışları  

 Yanlış Anlamla Kullanılan Sözcükler 

 Gereksiz Sözcükler 

 Yinelemeler  

 Gereksiz Yardımcı Eylemler 

 Çelişen Sözler 

 Tamlama Yanlışları  

 Özne Yanlışları  

 Tümleç Yanlışları  

 Yüklem Yanlışları  

 Yanlış Yerde Bulunan Sözcükler 

 Çeviri Kokan Sözler 

 Özentiler 

 Atasözlerinde Yanlışlar 

                                                           
5
 Katılımcı İnternet Sözlüklerinde Tahsin Yücel: Bir Web-portre Denemesi S.19 
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 Deyimlerde Yanlışlar 

 Bozuk Anlatımlar 

Yerli ve yabancı gazetelerden bazı örnekler de şöyledir: 

…desteklendi, olmasın? 

 

…biliyor mu, biliniyor mu? 

Daha fazla rapçi yok muydu? 

 c.2.1.21 

Burada ‘Reich’ neden var ve ‘in’ ekini neye 

göre alıyor?  

   Neyin ‘worden’ı cümle pasif değilken?    

z./3.2.21 

 ...Richtung Mekka nicht gen… 

23.9.20/20:53 
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5.4.21/21.12 

 in Peking, …ist değil.  

 

Altyazılarda sıkça yapılan hataların KODlamasında öne çıkan başlıklar şöyle sıralanabilir: 

Sesi net algılama sorunları: Ortamda cihazın tam algılamasını engelleyecek farklı 

gürültülerin olması, örneğin klima çalışması, bilgisayarın fan sesinin yüksek olması, dışarıdan 

gelen her türlü gürültü. Araç kullananlar bilirler, yolda giderken Google yol asistanına sesli 

komut vererek bir şey istediğinizde fonda müzik çalıyorsa sessizde olsa komutunuz 

anlaşılmaz veya yanlış anlaşılır. Net komutlar vermezseniz de benzer durumla 

karşılaşabilirsiniz. Ayrıca diyelim ki mesaj geldi ve cevaplamak istiyorsunuz. Yine 

sözcüklerinizi doğru vurgulamaz ve düzgün cümle kurmazsanız hiç beklemediğiniz bir 

yazıyla karşılaşabilirsiniz. 

 

Konuşmacının düzgün telaffuz edemeyişinden ya da hızlı okumasından kaynaklanan 

sorunlar:  

6
28.36.dak. 

7
6.05.dak. 

Bu arada sesli kayıt sistemlerinin sürümü, modeli, markası da alt yazının kalitesinde 

belirleyici oluyor. KODlama yapacakların işlerinin azlığı veya çokluğu çalıştıkları bu 

sistemlerle de ölçülebilir. 

Sonuç ve Öneriler 

Her hataya başlık bulmak sorun oluşturmasa da sıkça yapılanları baz alarak standart 

oluşturmak ve hali hazırda KODlamanın hızını artırmak açısından önemlidir. Zira 

çevirmenlikte olduğu kadar bu alanda da seri çalışma tercih edilmektedir. Dilde tarihsel 

süreçte gerçekleşen değişikliklerin farkında olmak, dil içi çeviri gerekliliği de bu ders 

bütüncesinde yer almak durumundadır. KOD eğitiminde öğrenciye kendi repertuarını 

oluşturma bilgisi de verilmelidir. Her öğrencinin yetkinliği kendine özgüdür. Tek 

tipleştirilemez haliyle de bireyde standartlaştırmadan kaçınılmalı farklılıklar, çeşitlilikler, 

değişkenler üzerinde özenle durulmalıdır. Öncelikle KODun işlevselliğine odaklanılmalı, 

güncelliği, bulunduğu coğrafyaya ve hitap ettiği sektörle alıcısına özgülüğü sağlayıp 

sağlamadığına bakılmalıdır. KOD yapılacak metin bir çeviriyse öncelikle hangi dilden çevirisi 

yapıldığı bilgisi edinilmelidir. KM Almanca ise İngilizceden daha farklı hata türleriyle 

karşılaşılabilir. Her dil bir kültür göstergeleri bütünü olduğundan, kendine özgülüğü 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=kNPDqmd4_Js 

7
 https://www.youtube.com/watch?v=_7_Ivj_3mjY 
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dilbilgisel farklılıklarıyla sınırlı değildir. Yaşanmışlıkları, dil politikaları, dönemsel 

yatkınlıkları ve öncelenenleri de içerir. Çeviri eğitimi veren tüm kurumların alandaki 

teknolojik ve yapay zeka çalışmalarının kaydettiği ilerlemeleri dikkate alarak KODu eğitim 

müfredatlarına mümkünse üçüncü dönemden itibaren almaları, tercihen birden fazla yabancı 

dil bilen Türk Dili ve Edebiyatı geçmişi olan, editörlük ve redaksiyon eğitimine sahiplerce 

verilmesine özen göstermelilerdir. Bunun olabilmesi içinde bölümlerin çap yapmada ve 

disiplinler ötesi çalışmada bulunmalarının bir kez daha altı çizilmektedir. Burada 

bahsedilenler de dahil mevcut yayınlar kusursuz olmadığı Türkçeyi bir taraftan düzgün 

kullanma konusunda uyarıp başlıklar altında toplarken diğer taraftan açıklamalarda bizzat 

hatalar sergileyebilmektedirler. Haliyle de çevirmen eğitiminde kullanılmak üzere derse özel 

hazırlanmış yayınlara gereksinim vardır. Bahsi geçen yayının hazırlığı da yine sadece 

dilbilimci, edebiyatçı ve çevirmen eğitiminden birinin değil bilakis hepsinin ortak katkısıyla 

düzenlenmiş olmalıdır. Oluşturulacak yayın, alanda yoğun beklenti oluşturan kavram 

türetmeye de türetilenlerin duyurulması gibi bunlara yönelik KODlamaların doğru 

yapılabilmesi bakımından da önem arz edecektir. 
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ÖZET 

Aile kurumunun tesis edilmesinin ilk aşaması tarafların kararıyla gerçekleşen eş tercihidir. 

Beşerî ve semavi sistemler eş tercihi sürecinde temel insani fıtrata, evliliğin ahlakiliğine, aile 

müessesesinin önemine ve sürdürülebilir bir yaşama matuf olarak kimi kısıtlayıcı veya yol 

gösterici kurallar belirlemiştir. Dinler, genel kabul görmüş ilkeler yanında özellikle dinî bir 

perspektifle meseleye yaklaşarak eş tercihinde inancı önemli bir belirleyici öğe olarak telakki 

etmiştir. Kur’an, evlilik için inanç unsurunu bahusus Allah inancını merkeze alınmasını 

emretmiş, buna bağlı olarak farklı inanç grupları veya din mensupları ile evlenmeyi ya 

tamamen yasaklamış ya da çeşitli yönlerden kısıtlamıştır. Kur’an’ın ilgili ifadeleri İslam 

aleminde ve özellikle tefsir kitaplarında çeşitli yorumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Evlilikte din farklılığının etkisi, bundan ötürü evliliğe getirilen kısıtlamalar ve ailenin 

kuruluşunda inanca yapılan vurgunun hikmeti ve faydası ayetlerde yer alan bir konu 

olmasından kaynaklı olarak tefsir kitaplarında etraflıca irdelenmiştir. Bu kısa çalışmada 

Kur’an’ın, din farklılığını evlenmek önünde bir engel olarak görmesi ve ayetlerdeki ilgili 

ibareler etrafında tefsirlerde yürütülen tartışmalar ele alınmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Evlilik, İnanç, Aile, Tefsir. 

 

SUMMARY 

The first stage of the establishment of the family institution is the choice of a spouse, which is 

made by the decision of the parties. Human and celestial systems have set some restrictive or 

guiding rules in the process of choosing a spouse based on basic human nature, the morality 

of marriage, the importance of the family institution and a sustainable life. In addition to 

generally accepted principles, religions have approached the issue from a religious 

perspective and have considered faith as an important determinant in the choice of a spouse. 

The Qur'an has ordered marriage to be centered on the belief in God, and accordingly, it has 

either completely prohibited or restricted marriages with members of different faith groups or 

religions in various ways. The relevant statements of the Qur'an have led to the emergence of 

various interpretations in the Islamic world and especially in tafsir books. The effect of 

religious difference in marriage, the restrictions imposed on marriage due to this, and the 

wisdom and benefit of the emphasis on faith in the establishment of the family have been 

thoroughly examined in the tafsir books since it is a subject included in the verses. In this 

short study, the Qur'an's view of religious difference as an obstacle to marriage and the 

discussions in the tafsirs around the relevant phrases in the verses are discussed.  

Keywords: Marriage, Faith, Family, Tafsir. 

 

Giriş 

İster beşerî olsun ister semavi olsun bütün sistemlerde evlilik için belli hukuki, ahlaki veya 

medenî kurallar vardır. Aile kurumunun tesis edilmesinin ilk aşaması olan ve tarafların 

tercihiyle gerçekleşen evlenme akdinin, birçok yönden sınırlayıcı ilkelere tabi olduğu bir 

gerçekliktir. Bütün kutsal kitaplar gibi semavi kitapların sonuncusu olan Kur’an da eş seçimi 

konusunda kişilerin iradesine ve tercihine atıf yapmakla beraber bunu sınırlandıran normlar 

ortaya koymuş; eş tercihini tamamıyla tarafların iradesine bırakmayıp bu konuda kısıtlayıcı 
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kriterler belirlemiştir. Her dinin, kendisine göre evlilik kıstasları ve o dine inananlar için 

yasaklı olan evlilik türleri vardır. Kan bağı, tarafların irade potansiyeline sahip olmaması, 

inanç farklılığı gibi unsurlar nikahı yasak kılan etkenlerdendir. İnanç esaslı bir toplumsal yapı 

inşa etmek amacında olan Kur’an, toplumun temel taşı mesabesinde olan aile müessesesini, 

inanca hizmet edecek şekilde dinî şartlara bağlamıştır. Evlenecek tarafların aynı dine 

inanmaları veya en azından herhangi bir semavi dine inanıyor olmaları Kur’an’ın temas ettiği 

konulardan bir tanesidir. Eşler arasında dinî birlik veya yakınlık olması konusunda farklı 

görüşler olmakla birlikte hemen hemen her din, evlilikte din olgusuna ve inanç birliğine önem 

atfetmiştir. Tevrat’a göre Yahudiler açısından eşlerin aynı dine hatta aynı ırka mensup 

olmaları önemlidir. Hristiyanlıkta da aynı şekilde farklı dinlere mensup olanlar ile evlilik 

yapmaya kısıtlama getirilmiştir.
1
  

Yöreden yöreye veya bölgeden bölgeye farklılık arz etmekle beraber evliliğin ilk aşaması olan 

eş tercihinde tarafların kararını etkileyen çeşitli faktörler vardır. Kan bağı, sosyal statü, eğitim 

seviyesi, kültürel düzey, gelir seviyesi, fiziki yapı, coğrafik etkenler, milliyet ve dinî inanç eş 

tercihinde genel itibarıyla gözetilen etkenlerdendir. Müslüman kitlenin fert ve toplum hayatını 

etkileyen, birçok alanda olduğu gibi konumuz olan evlilik hususunda kararlarını şekillendiren 

Kur’an’ın, mahremlik dışında evlenmeye getirdiği en önemli kısıtlama din farklılığını 

evlenmeye mani bir unsur olarak belirlemesidir. Milliyet, sosyal statü, zenginlik gibi maddi 

veya nesebî unsurları evlilikte belirleyici veya engelleyici bir öge olarak görmeyen Kur’an, 

buna mukabil dine mensubiyeti başka bir ifade ile tarafların inanç birliğini veya benzerliğini 

evlilikte önemli bir kıstas olarak görmektedir.  

İnançları farklı olanların evliliği hakkında Kur’an’da kimi inanç türleri açısından tam 

kısıtlayıcı
2
 kimisi için ise onaylayıcı ifadelerin bulunması,

3
 bazı peygamberlerin eşlerinin 

kafir oldukları ve buna rağmen bir peygamber ile evli kaldıklarına dair açık beyanın 

bulunması,
4
 tersi bir durum olarak şirkte zirvede olan Firavun’un eşinin muvahhit olduğu 

halde onun nikahında bulunduğundan söz edilmesi
5
 ve iki tarafın müşrik olduğu durumda 

dahi söz konusu ilişkiyi evlilik olarak ifadelendirilmesi
6
 takdir edilir ki Müslümanların bu 

konu hakkındaki görüşlerini şekillendirmiş; nikaha engel teşkil eden veya etmeyen İslam dışı 

inançlar arasında ayrım yapmalarına neden olmuştur. Buna bağlı olarak İslam hukukunda, 

Müslümanlar açısından bazı inanç grupları ile evlilik yapmak yasaklanırken diğer bir kısmı 

hakkında böyle bir yasaklama söz konusu olmamıştır. Bu iki farklı tutumun kaynağı 

ayetlerdeki sarih ifadelerdir. İlgili ayetlerin tefsiri, yorumu ve bundan çıkarılabilecek ahkam 

tarih boyunca önemli olduğu gibi günümüzde de ehemmiyetini ve güncelliğini korumaktadır.  

                                                           
1
 H. İbrahim Acar, “Evlenme Engeli Olarak Din Farkı”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 

Haziran 2002, Cilt: 0, Sayı: 17, s., 25; Ali Aslan Topçuoğlu, “Yahudilik‐Hıristiyanlık ve İslâm Hukuku’na Göre 

Nikâh Akdine Etkisi Bakımından Din Farklılığı”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 

2010, Sayfa: 85-88; Selma Eşkan, İslâm Aile Hukukunda Evlilik Engeli Olarak Din Farkı Problemi, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007, 5-6. 
2
 “İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir câriye, 

sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah’a ortak koşan erkeklerle 

de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle, sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür 

kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allah ise izni ile cennete ve bağışlanmaya çağırır, 

gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara âyetlerini açıklar.” Bakara, 2/221. 
3
 “Gayri meşrû ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşrû bir nikâhla evlenmek şartıyla 

mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar -mehirlerini 

verdiğiniz takdirde- size helâldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O, âhirette de hüsrana 

uğrayanlardandır.” Mâide, 5/5. 
4
 “Allah, inkâr edenlere Nûh’un karısı ile Lût’un karısını misal vermektedir: Onlar kullarımızdan iki erdemli 

kişinin nikâhı altındaydılar ama onlara ihanet ettiler.” Tahrîm, 66/10. 
5
 “Allah iman edenlere de Firavun’un karısını misal vermektedir.” Tahrîm, 66/11. 

6
 “Ebû Leheb’in elleri kurusun! Kurudu zaten. Ona ne malı fayda verdi ne de kazandığı başka şeyler. O, alev 

alev yanan ateşe atılacak! Dedikodu yapıp söz taşıyan karısı da.” Tebbet, 111/1-4. 
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Toplumsal ilişkilerin nitelik değiştirdiği, aynı bölge veya devlette yaşayan inanç gruplarının 

her yönüyle iç içe olduğu, devletlerin çoğunluk itibarıyla din esasına göre değil farklı 

etkenlerle teşekkül ettiği, medeni hukuk başta olmak üzere kanunların ağırlıklı olarak dinî 

referansla değil beşerî saiklerle oluşturulduğu, hatta sınırların ve yerel kanunların işlevini 

yitirip farklı din ve kültürlere mensup olanların birçok açıdan içe içe geçip ortak yaşam 

alanlarını inşa ettiği, birey ve toplumların kimi vakit birden fazla hukuki sisteme ve farklı 

kriterlere bağlı olduğu günümüzde Kur’an’ın, Müslüman olmayan bazı inanç mensupları ile 

evlenmeyi yasaklaması, bazısını bundan müstesna tutması irdelenmesi gereken bir meseledir. 

Bu açıdan konu ile ilgili ayetlerin yorumu, eski ve yeni tefsirlerin bu mesele hakkında ortaya 

koyduğu tutum ve buna binaen meydana çıkan içtihat farklılıkları bu çalışmanın konusunu 

teşkil edecektir.  

Konu, Kur’an’daki ilgili ayetlerin tefsiri noktasında incelendiğinde kahir ekseriyetin görüşü 

dışında farklı yaklaşım ve yorumların olduğu görülmektedir. İnançları farklı olanların 

birbiriyle evlenmelerini yasaklayan ayette “müşrik” ibaresinin bulunması buna mukabil başka 

bir ayette Müslümanların Ehlikitap ile evlenmelerine ruhsat verilmesi tefsirlerde farklı 

yorumlar yapılmasına neden olmuştur. Buna binaen bazı tefsirlerde, zaman olarak sonra inen 

ayet ile önce inen ayetin hükmü, Ehlikitap yönünden nesh ya da takyit edildiği, böylece 

müşrik ile evlenmenin yasak, Ehlikitap ile ise caiz olduğu ifade edilmiştir. Bazı tefsirlerde ise 

iniş zamanına riayet edilmeksizin Ehlikitap ile evlenmeye ruhsat veren ayetin hükmü, müşrik 

ile evlenmeyi yasaklayan ayet ile nesh edildiği, dolayısıyla Ehlikitap ile evlenmeye ruhsat 

veren ayetin hükmünün ortadan kaldırıldığı ve böylece Müslüman olmayan her türlü inanç 

gruplarıyla evlenmenin haram olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca eski ve yeni birçok tefsirde, 

ayetlerdeki hitabın eril ve ailede erkeğin etkisinin belirleyici olmasından mütevellit olarak bu 

yasaklamanın kadın ve erkek yönünden ne gibi bir farklılık arz ettiği, bu yasaklama ve ruhsat 

verme babında “müşrik” ifadesinin Kur’an literatürüne uygun olarak hangi müşrikleri 

kapsayıp hangilerini kapsamadığı, “Ehlikitap” ifadesinin kapsamının Yahudi ve Hristiyan 

dışındaki dinlere mensup olanları da içerek şekilde geniş olup olmadığı, diğer bazı ayetlerde 

Ehlikitabın müşrik olduğuna işaret eden ifadelerin bulunmasından yola çıkarak İslam dışı 

bütün gruplarla evlenmenin yasaklanıp yasaklanamayacağı hususu tefsir kitaplarında etraflıca 

tartışılmıştır. Öte yandan din farklılığının evliliğe engel teşkil etmesinin hikmetinin ne olduğu, 

bununla hangi hedefe ulaşılmak istendiği, bu bağlamda aile kurumunun İslami kimliğinin 

teşekkül etmesindeki rolü ile ilgili karar arasında ne gibi bir bağ bulunduğu konusu tefsir 

kitaplarında detaylı bir şekilde irdelenmiştir.
7
  

Konu, nikah ve aile hukuku ile bağlantılı olduğu için fıkıh alimleri bu meseleyi detaylı bir 

şekilde ele alıp değerlendirmiştir. Fakat ilgili tartışmaların odağında Kur’an’ın ifadelerinin 

bulunması, farklı ayetlerin meseleye temas etmiş olması hasebiyle tefsirciler de söz konusu 

ayetlerin tahlilini yaparak, ilgili ayetlerden ahkam çıkartmaya çabalayarak ve ayetlerin içerik 

yönünden farklı olmasından ötürü uzlaştırma, tahsis ve nesh yöntemini kullanarak ayetleri 

izah etmeye çalışmışlardır. Kısacası, birçok ilim dalı ile bağlantısı bulunan evlilik meselesi ve 

bu kapsamda dinleri farklı olanların nikahı hakkında görüşler fıkhi bir mesele olduğu gibi 

                                                           
7
 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Ayi’l-Kur’ân (Kahire: Mektebetu İbn 

Teymiyye, ts.), 4/362-370; Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed b. Mahmûd el-Maturidî es-Semerkandî, 

Te’vîlatu’l-Kur’ân (İstanbul: Mizan Yayınevi, 2005), 2/28-37; Ebû’l-Hasen Şemsulislâm İmâduddîn Alî b. 

Muhammed b. Alî el-Kiya el-Herrâsî, Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 1983), 1/129-134; 

Ebû Abdillâh Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Huseyn er-Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr (Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1981), 

6/57-65; Muhammed Abduh - Muhammed Reşîd Ridâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm - Tefsîru’l-Menâr (Mısır: 

Dâru’l-Menâr, 1948), 2/347-358 ile 6/178-198; Seyyid Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, (Kahire: Dâru’ş-Şurûk, 2003), 

1/239-243; Muhammed Tâhir İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr (Tunus: ed-Dâru’t-Tunusiyye, 1984), 2-2/259-254 

ile 6/123-125; Muhammed Mutavalli eş-Şa’râvî, Tefsîru’ş-Şa’râîi, (“b.y.y.”, “b.t.y.”), 957-965; Muhammed el-

Emîn b. Abdillâh el-Uremiyyi el-Aleviyyi eş-Şâfiîyyi el-Hererî, Hadâiku’r-Ravhi ve’r-Rayhân fî Ravâbi 

Ulûmi’l-Kur’ân, (Beyrut: Daru Tavki’n-Necat, 2001), 3/279-289 ile 7/135-136.  
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tefsirin de önemli konularındandır. Tefsirlerde bu mesele ahkam, ahlak, hikmet ve illet 

ekseninde tartışılmış olup bu değerli tartışmaların bilinmesi fayda sağlayacaktır.  

1. Müslüman Olmayan ile Evlenmek Hakkında Farklı Görüşler 

İnançları farklı olan daha açık bir ifade ile Müslüman olmayan ile evlenmek konusunda 

Kur’an’da iki ayet vardır. Bu iki ayetin içerik ve hüküm olarak farklılık arz etmesi nedeniyle 

hem fıkıhçılar hem de tefsirciler arasında farklı içtihatların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Anlaşılan o ki bu farklı görüşler sahabe dönemine kadar gitmektedir.
8
 Bu farklı görüşleri 

birkaç başlık altında ifade etmek mümkündür.  

1.1.Yasağın Kapsamı Hakkındaki Görüşler 

İslam dini bütün inanç gruplarına (veya inançsız kitlelere) aynı şekilde yaklaştığı, müşrik ile 

ehlikitap arasında hukuki hiçbir fark gözetmediği söylemek mümkün değildir. zira İslam dini, 

Müslüman olmayanları farklı kategorilerde ele almış ve hukuk sisteminde her bir inanç grubu 

için, İslam’ın temel prensiplerine yaklaşımlarının sonucu olarak ayrı prensipler belirlemiştir. 

Bu durumu aile hukukunda görmek mümkündür. Buna bağlı olarak Kur’an, Müslüman 

olmayan ile evlenmeyi farklı inanç grupları açısından çeşitli yönlerden disipline etmiştir. İlgili 

ayetler çerçevesinde tefsirlerde farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.  

1.1.1. Müşrik ile Haram, Ehlikitap ile Helal 

İslam ümmetinin büyük bir çoğunluğu ayetlerin sarih ifadesinden ve Kur’an literatüründe 

müşrik ile ehlikitabın farklı inanç grupları ifade etmesinden hareketle iki kesim arasında 

ayrım yapmak suretiyle müşrik ile evliliği yasak, ehlikitap ile ise serbest olduğunu 

söylemiştir. Söz konusu içtihat, fıkhî mezheplerin ortak fikri olduğu gibi tefsirlerin kahir 

ekseriyetinin de tercih ettiği görüştür.
9
 Bu, kahir ekseriyetin görüşü olmakla birlikte bunu 

tercih edenler kendi aralarında yaklaşım farklılığına sahiptirler.  

Zira bir kesime göre birinci ayetteki “müşrik” ifadesi Kur’an literatürüne bağlı olarak 

ehlikitabı kapsamamaktadır.
10

 “Eşyada aslolan ibahadır” kaidesinin gereği olarak ehlikitap 

ile evlilik hep helal olmuştur, ikinci ayet bu durumu teyit etmiştir.  

İkinci görüşe göre ise “müşrik” ifadesi ehlikitabı da kapsamaktadır. Maide süresindeki 

ayet bunu neshetmiş ya da sınırlandırmıştır. 

1.1.2. Müslüman Olmayan Herkes ile Haram 

Bazı İslam alimleri, Kur’an’da şirk türleri sayılırken ehlikitabın bazı inançlarına vurgu 

yapılmış olması ve söz konusu grupların inançlarının, Kur’an’ın temel prensiplerine aykırılık 

barındırması nedeniyle ehlikitabın da “müşrik” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden 

yola çıkarak müşrik ve ehlikitap arasında ayrım yapmaksızın Müslüman olmayanlarla evlilik 

yasaktır demişlerdir. Bu görüş tefsirlerde açık bir şekilde yer almaktadır.
11

 Bazı Şii tefsirlerde 

bu görüş benimsenmektedir. Nitekim Şiilere göre ehlikitap ile kalıcı evlilik yasaktır.
12

 

1.1.3. Belirsizlik  

Yaygınlık kazanmayan bir görüş olsa da bazı kimseler iki ayetin farklı hükümler ortaya 

koyduğuna dikkat çekerek bu konuda netlik olmadığını ima etmişlerdir.
13

 

                                                           
8
 Ebû Bekr Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân (Beyrut: Dâru İhyai’t-Turasi’l-Arabî, 1992), 

3/324. 
9
 Ebû’l-Hasen Alî b. İbrâhîm el-Kummî, Tefsîru’l-Kummi, (Kûm: Muessesetu Dâri’l-Kitâb li’t-Tebâeti ve’n-

Neşr, 1984), 1/73; Seyyid Muhammed Huseyn Tabâtabâî, el-Mîzân fi Tefsîri’l-Kur’ân, (Beyrût: Muessesetu’l-

A’lemi li’l-Matbuât, 1998), 2/208. 
10

 Muhammed Cemâluddîn el-Kâsimî, Mehâsinu’t-Te’vîl (Kahire: Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabiyye, 1957), 558; 

Muhammed Ebû Zehre, Zehretu’t-Tefâsîr (Kâhire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, trs.) 715-719.  
11

 Ebû Bekr Muhammed b. Abdillâh İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, (Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, 2008), 

1/217. 
12

 Emînu’l-İslâm Ebû Alî el-Fadl b. el-Hasen et-Tâbersî, Mecmeu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, (Beyrût: Dâru’l-

Murtedâ, 2006), 2/70 ile 3/232; Şeyhu’t-Tâifeti Ebû Cafer Muhammed b. el-Hasen et-Tûsî, et-Tibyân fi 

Tefsîri’l-Kur’ân, (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1985), 3/445-446. 
13

 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân 3/324. 
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1.1.4. Ehlikitaptan Zimmi Olanla Helal Harbi Olanla Haram 

Fazla tercih edilmeyen bir görüşe göre ehlikitap arasında da ayrım yapılmak suretiyle, 

Müslümanların hakimiyetini kabul ederek cizye verenlerle evlenmeye ruhsat vardır ama 

Müslümanlarla savaş halinde olanlarla evlenmeye ruhsat yoktur.
14

 

1.2.Ayetler Arasında Nesh Meselesi 

İnançları farklı olanların nikahı hakkında hüküm içeren iki ayrı ayet vardır. İçerik 

farklılığından ötürü, bu iki ayet arasında nesih meselesi ile ilgili tefsirlerde farklı görüş ve 

rivayetler vardır.
15

 Bunları üç başlık altında ifade etmek mümkündür.  

Bir görüşe göre her iki ayet de muhkemdir. Alimlerin büyük bir kesimi tarafından 

tercih edilen bu yaklaşıma göre iki ayetin muhkem olması mümkündür, bu imkan söz 

konusu olduğu müddetçe neshe başvurmak tefsir usulü ilkelerine aykırıdır. Nitekim 

ayetlerdeki kelimeler ve ayetten çıkan hüküm farklı inanç grupları hakkında olduğu 

için birbiriyle çelişmemektedir. Bu sebeple neshe başvurmak icap etmez.
16

 Buna 

binaen ikinci ayeti tahsis veya istisna olarak değerlendirmek mümkündür.
17

 Bu görüş 

alimlerin çoğunluğu tarafından tercih edilmiştir.  

İkinci görüşe göre Maide suresindeki ayet, Bakara suresindeki ayetin hükmünü 

ehlikitap yönünden neshetmiştir. Bakara suresindeki ayette yer alan “müşrik” ifadesi 

genel manada kullanılmış olup ehlikitap olanları da kapsamaktadır. İkinci ayette 

sadece hür olan ehlikitap istisna edildiği için cariye ile evlilik yasak, hür olan ile 

serbest olmuştur.    

Üçüncü görüşe göre ise tam tersi olarak Bakara suresindeki ayet, Maide suresindeki 

ayeti neshetmiştir. Buna göre Müslüman olmayan ile evlilik zinhar haramdır. Fakat bu 

görüş nesih sistematiğine aykırı olduğu için fazla rağbet görmemiştir. Zira nesih 

müessesesine göre sonra inen ayet önce inen ayeti neshedebilir. Oysa Bakara suresi ilk 

inen surelerden olup son inen surelerden olan Maide suresinden önce nazil olmuştur.
18

  

1.3.Yasaklamanın İlleti  

İlgili yasağın illeti konusunda belirgin dört sebep ortaya çıkmaktadır.  

1.3.1. İslam İnancını Güvence Altına Almak 

Müşrik ile evlenmeyi yasaklayan ayette açıkça vurgulandığı gibi bu yasağın nedeni 

müşriklerin insanları sapkınlığa düşürme potansiyelidir. Bu nedenle Kur’an, Müslüman ile 

müşrik arasına bir set çekerek İslam inancını korumak çabasıyla böyle bir yasaklama 

getirmiştir. Zira evlilik kurumu sevgi ve dayanışma duygusunu haizdir, bu da tarafları ortak 

hedefe ulaşmaya ve benzer yaşam biçimini inşa etmeye sürükler.
19

 Fakat bu illet (hikmet) ile 

sebep olduğu hüküm konusunda tam mutabakat yoktur. Zira bu gerekçe ehlikitap ile evlilik 

konusunda da geçerlidir. Oysa cumhura göre ehlikitap ile evlilik yasak değildir. Bazı 

tefsirlerde bu husus şöyle açıklanmıştır: bu meselede illet (hikmet) genel, hüküm ise özeldir. 

Fıkıhta böylesi durumların olması mümkündür.
20

  

1.3.2. Aile Kurumunun Dinin Hizmetinde Olmasını Sağlamak 

Yasaklamanın illeti ile ilgili başka bir görüşe göre bu yasaklamanın nedeninin, ailenin reisinin 

erkek olmasından kaynaklı olarak erkeğin kadını kendi dinine girmeye zorlama imkanına 

                                                           
14

 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân 2/18. 
15

 Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli Ayi’l-Kur’ân 4/362. 
16

 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân 2/16-18; Ebû Muhammed Abdulhak b. Gâlib İbn Atiyye el-Endelusî, el-

Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, (Duha: Daru’l-Hayr, 2007), 1/539. 
17

 Ebû’l-Hasen Alî b. Ahmed el-Vâhidî en-Nîsâbûrî, el-Vesît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd (Beyrut: Dâru’l-

Kutubi’l-İlmiyye, 1994), 1/326-327. 
18

 Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Kurtubî, el-Câmiu li Ahkâmi’l-Kur’an (Beyrut: 

Muessesetu’r-Risale, 2006), 3/456; Muhammed b. Alî b. Muhammed eş-Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, (Mansûre: 

Dâru’l-Vefâ, 1994), 1/393; Abduh – Ridâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm - Tefsîru’l-Menâr, 2/348-352.  
19

 Kâsimî, Mehâsinu’t-Te’vîl 559. 
20

 İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1/219; 957. 
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sahip olmasıdır.
21

 Müslüman kimliğini toplumun en küçük birimi olan aileden başlayarak inşa 

etme amacında olan Kur’an, aile reisinin erkek olması kültürüne istinaden Müslüman kadının 

Müslüman olmayan erkekle evlenmesini bu nedenle yasaklamışken tersi durum için bir 

yasaklama getirmemiştir. 

1.3.3. Aile Fertleri Arasında Muhabbet ve Güven Tesis Etmek 

Bazı tefsirlerde bu yasağın nedeni olarak şöyle bir açıklama vardır: Aile kurumu sevgi üzerine 

bina edilmesi lazımdır, evlenecek taraflar arasında kalbî birliktelik evliliğin yegane 

güvencesidir. Oysa Müslüman olmayanla muhabbet tesis etmek sakıncalıdır.
22

 Bu nedenle 

inançları farklı olanların evliliğine izin verilmemiştir. 

1.3.4. Daru’l-Harpte Yaşamanın Önüne Geçmek 

Bazı tefsirlerde ilgili yasağın nedeni doğacak çocukların müşrik diyarı olan daru’l-harpte 

yaşamalarının önüne geçmektir. Zira müşriklerin hakimiyetinde olan bölgelerde 

Müslümanlara haram olan bazı şeylerin serbest olması o bölgede yaşayan kimseleri özellikle 

de çocukları etkileyebilmektedir.
23

 Nitekim müşrik olan kimse kendilerinin hakimiyetinde 

olan diyarlarda yaşama hakkına sahiptir. Bu durumda müşrik kişi kendi çocuğunu da 

beraberinde götürürse ilgili çocuk Müslümanların kültüründen uzak kalıp müşriklerin 

kültürünün etkisinde büyüyecektir. Öte yandan Müslüman eş, eşiyle birlikte yaşamak için 

daru’l-harpte ikamet etmek zorunda kalabilir. Bu da onun Müslümanlarla karşı savaşa 

katılmasına sebebiyet verebilir.
24

 Müslümanlara karşı savaşmak haram olduğu için buna 

neden olan evlilik de haram olacaktır. 

1.4.Ayetlerin Nüzul Sebebi 

Müslüman olmayanlarla evlenmek hakkında nazil olan ayetlerin nüzul sebepleri hususunda 

tefsirlerde farklı görüş ve rivayetler vardır.  

Bir rivayete göre ilgili ayet, Mekke’den Medine’ye esir taşıyan Mersed b. Ebî Mersed 

el-Ganevî’nin, cahiliye döneminde ilişki yaşadığı Anak adındaki müşrik kadınla 

evlenmek istediğini Hz. Muhammed’e beyan etmesi üzerine nazil olmuştur.
25

  

Başka bir rivayete göre ise bu ayet, Abdullah b. Revahe’nin zenci cariyesini azat edip 

onunla evlenmesi nedeniyle bazı kimseler tarafından ayıplanması üzerine nazil 

olmuştur. Zira söz konusu toplumda zenci-beyaz ya da köle-efendi ayrımı yapılır ve 

müşrik olsa dahi soylu sayılan kimselerle evlenmek tercih edilirdi.
26

  

Bu ayetin nüzul sebebi ile ilgili farklı bir görüşte şudur: İlgili ayetler her iki vakıa 

ardından nazil olması hasebiyle iki olayın da nüzul sebebi olarak değerlendirilmesi 

mümkündür.
27

    

Bu rivayetler mahiyet olarak birbirinden farklıdır. “Nüzul sebebinin hususiliği ayetin 

hükmünü tahsis etmez” kuralı icabınca sebeb-i nüzul hangisi olursa olsun hüküm aynı 

olacaktır. Dolayısıyla bu ayetin nüzul sebebi ayetten çıkan hükmü değiştirmez. Ama nüzul 

sebebine bakıldığında birincisinde odak noktası müşrik ile evliliğin vahameti konusudur, 

ikincisinde ise ilgili toplumdaki zenci-beyaz ya da köle-efendi ayrımcılığı yapılması ve izzetin 

inançta değil soyda aranması hususudur. Bu açıdan ayetin nüzul sebebi, işin mahiyetini ve 

çıkan hükmü değiştirmese de konuya hangi perspektifle yaklaşıldığını ortaya koyması 

nedeniyle önem teşkil edecektir. 
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 İbnu’l-Arabî, Ahkâmu’l-Kur’ân, 1/219; Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, 1/393. 
22

 Kutub, fî Zilâli’l-Kur’ân, 1/239; Hererî, Hadâiku’r-Revhi ve’r-Reyhân fî Revâbî Ulûmi’l-Kur’ân, 3/289.  
23

 İbn Atiyye el-Endelusî, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, 1/539. 
24

 Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr 6/63. 
25

 Vâhidî, el-Vesît fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Mecîd 1/326; Muhammed Alî es-Sâbûnî, Revâiu’l-Beyân Tefsîru Âyâti’l-

Ahkâm mine’l-Kurân, (Dimaşk: Mektebetu’l-Gazâlî,1980), 1/284. 
26

 İbn Atiyye el-Endelusî, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, 1/540. 
27

 Tabâtabâî, el-Mîzân fi Tefsîri’l-Kur’ân, 2/211. 
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1.5.İffetli Olmak Hakkındaki Görüşler 

Ehlikitap kadınlar ile evliliği helal gören kimseler dahi bunu bazı şartlara bağlı olduğunu 

söyler. Zira ehlikitap ile evliliğe ruhsat veren ayette nikah yapılmasına izin verilen ehlikitap 

kadınının “iffetli” olarak tercüme dilebilen “muhsenat” kaydı ile takyit edilmiştir. Bu 

kelimesinin manası konusunda çeşitli görüşler vardır.  

Namuslu olmak, hür olmak (cariye olmamak) temizlik ve gusül şartlarına riayet etmek 

bu görüşlerdendir.
28

 

Buna bağlı olarak bazılarına göre evlenilmesine izin verilen ehlikitap kadının hür olması şartı 

aranır, buna göre ehlikitap olan cariyelerle evlenmeye cevaz yoktur. Başka bir görüşe göre ise 

kadının namuslu olması şartı vardır, buna istinaden iffetini korumayan, fahişelik yapan 

kadınla evlenmek yasaktır.  

1.6.Ayetteki “Cariye” İfadesi 

Ayetteki “cariye” ifadesinden neyin kastedildiği hususunda tefsir kitaplarında farklı görüşler 

vardır.   

Tefsir ve diğer kaynakların kahir ekseriyetine bu ifadeden maksat “savaş esiri” 

manasındaki “cariye”dir. Buna binaen ayette, Müslüman cariyenin müşrik soyludan 

üstün olduğuna vurgu yapılmaktadır.  

Bazılarına göre ise ayetteki ifade, Allah’ın kulluğuna vurgu yapmakta olup “cariye”yi 

değil hür Müslüman kadını kastetmektedir. Birinci görüş, literatüre ve ayet ile 

vurgulanmak istenen manaya daha uygun olması nedeniyle tercih edilmiştir. Zira 

ayette cariye dahi olsa Müslümanın, sözüm ona soylu müşrike üstünlüğüne vurgu 

yapılmaktadır.
29

 

1.7.Müşrik İfadesinin Kapsamı 

Bu ayetteki müşrik ifadesinin kapsamı hususunda tefsirlerde çeşitli görüşler vardır.  

Bazı tefsirlere göre Kur’an’da müşrik ve ehlikitap kelimelerinin aynı ayet içerisinde 

ayrı ayrı zikredilmesi ve birbirine atıf yapılması ikisinin farklı olduğunu 

göstermektedir.  

Bazılarına göre ise müşrik kelimesi, ehlikitap olanları da kapsamaktadır. Çünkü 

Kur’an’da ehlikitap olanların şirk koştuklarına dair ifadeler mevcuttur. Ayrıca 

hadislerde ve diğer İslami kaynaklarda müşrik ifadesi kimi vakit ehlikitap için 

kullanılmıştır. Müşrik ve ehlikitap kelimelerinin bazı ayetlerde birlikte zikredilmesi ve 

birbirine atıf edilmesi ise Kur’an’da başka yerlerde de olduğu gibi ilgili kavramların 

önemine matuf
30

 olup farklı olduklarına işaret etmez. 

“Müşrik” ifadesinin ehlikitabı kapsayıp kapsamaması farklı sonuçlar ortaya çıkarır; kapsaması 

durumunda Bakara suresindeki ayet Müslüman olmayan ile evlenmeyi tamamıyla 

yasaklamışken, daha sonra inen Maide suresindeki ayet nesh ya da tahsis yöntemiyle 

yasaklama hükmünü ehlikitap yönünden ortadan kaldırmış olacaktır. İlgili ifadenin ehlikitabı 

kapsamaması durumunda ise evlilik yasağı müşriklere mahsus olup ehlikitap ile evlilik hiçbir 

zaman haram kılınmamış demektir. Buna göre Maide suresindeki ayet, bu durumu tespit ve 

tebyin ederek malumun ilamını yapmış olacaktır.  

1.8.Ehlikitap İfadesinin Kapsamı 

Ehlikitap kelimesinin hangi inanç gruplarını kapsadığı konusunda tefsirlerde farklı görüşler 

vardır. 
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 Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân 3/323-324; İbn Atiyye el-Endelusî, el-Muharreru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, 

3/111-112. 
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 Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, 1/393. 
30

 Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr 6/59-62. 
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Bir görüşe göre lafız umum ifade ettiği için Yahudi, Hristiyan, Mecusi ve diğerleri 

olmak üzere kitap verilen her inanç grubunu kapsamaktadır.
31

 Bu görüş Hanefiler 

başta olmak üzere bazı fıkhi mezhepler tarafından benimsenmiştir. 

Başka bir görüşe göre ise lafız sadece hususi olarak Yahudi ve Hristiyanları kapsar, 

diğer inanç grupları ile evlilik yasaktır.
32

 Bu görüş Şafii ve diğer bazı fıkhi mezhepler 

tarafından tercih edilmiştir.  

1.9.Kadın ve Erkek Yönünden Yasağın Kapsamı 

İnanç farklılığın evlenmeye engel teşkil etmesi hususunda evliliğin tarafları açısından farklı 

hükümler vardır. İlgili hüküm ve bunun sebebi konusunda tefsirlerde ayrı ayı görüşler vardır. 

Yukarıda belirtildiği gibi kimi farklı inanç grupları ile evliliğe izin verildiğini ifade eden 

herkes bu ruhsatın sadece Müslümanlar erkeklere verildiğini, Müslüman kadınların 

Müslüman olmayanla evlenmesi zinhar yasak olduğunu söylemiştir. Bu konuda görüş birliği 

vardır. Bunun sebebi ve hikmeti ya da illeti konusunda tefsirlerde farklı ifadeler mevcuttur. 

Bazı tefsirlere göre bunun illeti İslam ümmetinin bu husustaki icmaıdır. Buna göre 

ilgili yasağın delili nass olmayıp icmadır. Bazılarına göre ise bunun illeti bu konuya 

dair olan hadis ve rivayetlerdir.
33

 Bazılarına göre ilgili ayetlerin eril ifadesidir. 

Bazılarına göre ise bunun illeti bu ayetler dışında Kur’an’daki başka bir ayettir. Zira 

başka bir bağlamda din farklılığına temas eden ayette Müslüman kadınların kafirlere 

helal olmadığına
34

 vurgu yapılmıştır. Ey iman edenler! Mümin kadınlar göç ederek 

size geldiklerinde -onların imanlarını Allah daha iyi bilmekle beraber- siz onları 

sınayın. Eğer mümin olduklarını anlarsanız, onları kâfirlere iade etmeyin. Bunlar 

onlara helâl değildir, onlar da bunlara helâl olmaz.
35

 Burada şu hususu ifade etmek 

lazımdır: Bu ayette ehlikitap ifadesi geçmemekte sadece kafir kelimesi geçmektedir. 

Bundan kaynaklı olacak ki bu ayetin, yasağın tam illeti sayılması hususunda ittifak 

olmamıştır, hatta kahir ekseriyet bunun yerine başka illetler ve deliller aramıştır.   

Klasik doktrinde ve teamülde mevcut olan görüşlerin aksine bazı yazarlar, Müslüman 

kadınların ehlikitap erkekleriyle evlenmelerini yasaklayan bir nassın bulunmadığını 

dolayısıyla bu tür evliliklerin mümkün olabileceğini dile getirmektedirler. Bu kişiler, 

Kur’an’da “ehlikitap erkekleriyle evlenilmez” diye açık bir ayet olmadığını delil göstererek 

ruhsatın hem kadın hem de erkek yönünden geçerli olduğu iddia etmektedirler.
36

 

Sonuç 

Dinleri farklı olanların evliliği, beraberinde problemler getirmesi muhtemeldir. Zira çiftlerin 

bağlı bulundukları dinler arasındaki farklılık ve benzerliklerin oranı mutluluğu etkileyebilir; 

farklılık fazla ve köklü ise tarafların mutlu olma şansları zayıflar. Çünkü bunların tutumları, 

standartları, yeme içme ve eğlenme şekilleri okudukları eserler hatta tatil günleri farklı 

olacaktır. Bu kadar büyük farklılıklar üzerine kurulan evliliklerden mutlu bir birliktelik 

beklenemez. 

Kur’an’da, dinleri farklı olan insanların evlilikleri hakkında hüküm beyan eden ayetlerin 

içeriği, nüzul sebebi ve haiz olduğu ifadeler farklı olduğu için tefsirlerde konuya dair çeşitli 

görüşler ortaya çıkmış; buna istinaden ayetlerden farklı hükümler istinbat edilmiştir.  

                                                           
31

 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr 6/124. 
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 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr 2/360. 
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Kur’an, toplumsal düzeni inanç merkezli teşekkül etmeyi amaçladığı için toplumun en küçük 

ve en önemli birimi olan ailede inanç birliği ya da benzerliği hususunu belirleyici bir unsur 

olarak telakki etmiştir.   

İnanç farklılığının evlilikte kısıtlayıcı rolü konusunda çeşitli görüşler vardır. Bazılarına göre 

farklı inanç grupları ile evlenmek tamamen yasak iken bazılarına göre ehlikitap bundan 

müstesnadır. 

Kur’an’a göre, evlilikte tarafların Allah inancı etrafında birleşmeleri evliliğin olmazsa olmaz 

şartıdır.  

Farklı inanç gruplarının iç içe yaşadığı günümüzde, İslam aleminde bahusus tefsir alanında 

söz konusu evliliğe verilen ruhsatı inanç grupları yönünden genişletme çabaları söz konusu 

olmadığı görülmektedir. Bunun nedeni ayetlerin sarih ifadeleridir.  
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ABSTRACT 

This work aims to identify the interaction between interest rates, namely the US discount rate, 

the pound sterling, the euro, and the yen, by utilizing the vector error correction model. To 

estimate the model, 1196 observations of these interest rates from August 29, 2011 to July 14, 

2022 are downloaded from the Bank of Thailand's website. The empirical evidence indicates 

that these interest rates have a long-term correlation. There is also a short-term relationship 

between these rates in both directions. Consequently, governments and investors can use the 

findings of this study to develop investment strategies and policies that reduce risk, increase 

return, and enhance economic stability. 

Keywords—foreign interest rate, Long-Run Relationship, VECM 

 

1. Introduction  

Foreign interest rates are a crucial indicator of the relative cost of obtaining capital in various 

nations. These rates have a significant impact on the global flow of capital and the expansion 

of economies. Due to higher yields, nations with higher interest rates are likely to attract more 

foreign investment. Typically, investors are willing to accept greater risk in exchange for 

higher returns. 

Foreign interest rates can have effects on several macroeconomic variables, e.g., domestic 

saving, investment, and growth. Higher foreign interest rates can encourage domestic savers 

to invest more money in foreign countries because of the higher returns. Additionally, higher 

foreign interest rates encourage domestic investors to invest overseas. As more capital is 

available for investment, nations with higher interest rates experience quicker economic 

growth. This is due to the fact that higher interest rates attract more foreign investment, which 

can be utilized to finance domestic projects. 

An empirical investigation revealed a correlation between the foreign interest rate and other 

macroeconomic variables, including the sensitivity of bank stock returns to market conditions, 

the interest rate, and foreign exchange rate risks. The effect of interest rates on bank returns 

has been shown to be both significant and directional. In addition, it has been demonstrated 

that interest rate volatility influences the volatility of bank returns. This may be explained by 

the fact that when short-term interest rate volatility increases, banks can reduce their risk 

exposure by balancing the duration of their assets and liabilities with derivatives (Ryan & 

Worthington, 2004). Further research has revealed a negative correlation between exchange 

rates and interest rates during expansionary depreciations and a positive correlation during 

contractionary depreciations (Sánchez, 2005).These findings indicate that the foreign 

exchange rate is strongly correlated with macroeconomic variables and should be carefully 

considered when making investment decisions. 

According to a previous study, fluctuations in the base interest rate can result in a negative 

relationship between foreign and domestic output, and this phenomenon is consistent across 

all exchange rate regimes. Additionally, the impact of a rate change is unaffected by whether 

it originates from the base nation or another large economy (Di Giovanni, 2006). In addition, 

studies have shown that interest rates in a number of nations are converging and sensitive to 
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changes in U.S. rates, with lending rates in other nations responding rapidly to shocks in the 

Fed Funds rate and the treasury bill rate (Grenade & Moore, 2008). Inflation has a positive 

impact on the balance of payments, while interest rate fluctuations have a negative impact. 

Furthermore, the exchange rate, inflation, and interest rate are all positively and significantly 

related to GDP (Allah & Ahmad, 2017). It was also discovered that the exchange rate, trade 

channels, and financial channels are significant factors in determining the response of foreign 

economies to changes in interest rates in another nation. Evidence suggests that exchange rate 

regimes explain a substantial portion of the cross-country variation in GDP responses 

following an increase in U.S. interest rates (Blanchard et al., 2018). In addition, trade 

channels can also influence how foreign economies respond to rising U.S. interest rates 

(Dawood, 2019). In addition, it is typical to anticipate that the response of exchange rates and 

interest rates in advanced economies will be consistent with economic theory. In addition, the 

relative importance of exchange rate, trade, and financial channels in propagating the effects 

of U.S. interest rate shocks around the globe has been demonstrated (Kong & Chang, 2022). 

Motivated by the connection between the foreign interest rate and the domestic 

macroeconomic variables that reflect the economic condition of a country, this study is 

conducted to determine the evidence of such a connection for the benefit of investors' 

investment strategies and the design of government monetary policy. The remainder is 

summarized as follows: The academic works that supported the interest rate-related 

knowledge are presented in Section 2. In the third section of the study, the research 

methodology is described. The results will be presented in Section 4. The subsequent 

discussion will occur in Section 5. 

2. Literature Review 

There are two major theories that explain the relationship between the interest rate and other 

macroeconomic variables that influence economic conditions. 

2.1 Fisher's Rate of Interest 

Interest and interest rates are complex economic phenomena that must be analyzed in terms of 

valuation and marginal utility. The theory of interest rates, known as the "agio" or discount 

theory, was developed by Sir Francis Bacon in his seminal work on the subject. In the 

marginal-utility approach, the rate of interest is a reflection of psychological factors, or more 

specifically, a hedonistic calculus. Interest is measured in money and paid with an eye 

towards financial gain (Veblen, 1909). 

The relationship between interest rates and inflation, first put forward by the American 

economist Irving Fisher in 1930, postulates that the nominal interest rate in any period is 

equal to the sum of the real interest rate and the expected rate of inflation. This concept can be 

represented by the Fisher equation which is a fundamental concept in economics and finance. 

This equation describes the relationship between the nominal interest rate and the real interest 

rate, and is often used as a cornerstone of monetary policy. The equation states that r i   , 

i.e., the nominal rate of interest ( r ) is equal to the sum of the real rate of interest ( i ) plus the 

inflation rate ( ). The equation is based on the idea that if an investor lends $1 for one year at 

a nominal rate of interest of r , then after one year he/she will receive $1 plus the rate of 

inflation  . This means that if inflation is 5% and the nominal rate of interest is 8%, then the 

real rate of interest is 3%.  

The Fisher equation is particularly important for studying the effects of inflation on the 

economy. The equation gives an indication of the real rate of interest that can be charged 

while taking into account the effects of inflation. It is also used to compare interest rates 

across countries and over time. For example, if the nominal rate of interest in the United 

States is 2%, then the real rate of interest in the United States is -3% if the inflation rate is 5%. 

This means that an investor lending money to the United States would only earn a real rate of 

interest of -3%. This comparison can be used to judge the relative attractiveness of different 
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countries and currencies for different investors. In addition, the equation is used to compare 

the interest rates charged by different financial institutions in the same country. This can be 

used to compare the relative cost of borrowing for different types of borrowers. 

However it was recognized that changes in the real rate will not lead to full adjustment in 

nominal rates in response to expected inflation. Interest rates were set by the market, rather 

than being determined by historical changes in the price level, as Fisher and Fama argued, 

with a time lag of about six months. There was almost a point-for-point adjustment in nominal 

interest rates to changes in inflation, but there was a shift in the formation of the price 

expectations equation. Inflation and interest rates are closely linked, but there is no one-to-one 

relationship between the two, as postulated by economist Thomas Fisher in the 1930s. A 

study has shown that short-term interest rates were efficient predictors of subsequent rates of 

inflation while long-term rates were not (Cooray, 2002).  

2.2 The Interest Rate Parity Theory 

The Interest Rate Parity Theory is a widely used financial concept that explains the 

relationship between interest rates and foreign exchange rates. It states that the difference 

between the domestic and foreign interest rates should equal the expected change in the 

foreign exchange rate. By understanding this theory, investors can make informed decisions 

when deciding whether to invest in a foreign currency or a domestic currency. The Interest 

Rate Parity Theory is based on the assumption that investors in the same currency can borrow 

and lend at the same rate. This means that domestic and foreign interest rates should be equal. 

In other words, the difference between the domestic and foreign interest rates should equal the 

expected change in the foreign exchange rate. 

The interest rate parity theory is important because it helps investors determine which 

currency is the most profitable to invest in. For example, if the domestic interest rate is higher 

than the foreign interest rate, investors would be more likely to invest in the domestic 

currency. On the other hand, if the foreign interest rate is higher than the domestic interest 

rate, investors would be more likely to invest in the foreign currency. The interest rate parity 

theory is also important because it helps explain the relationship between the two currencies. 

It helps to explain why the exchange rate between two currencies may fluctuate and why one 

currency may appreciate or depreciate against another. This means that investors can use the 

interest rate parity theory to predict the future exchange rate between two currencies. This 

theory can be separated into two parts, the cover interest rate parity (CIRP) and the uncover 

interest rate parity (UCIRP). 

The Cover Interest Rate Parity (CIRP) states that in an open and competitive international 

financial market, the spot exchange rate between two currencies should be equal to the ratio 

of the corresponding forward exchange rate and the interest rate parity. In other words, the 

forward exchange rate should be equal to the spot exchange rate adjusted for the expected 

change in the value of each currency over the period of the forward exchange rate. The 

economists argued that in an open and competitive international financial market, the interest 

rate differential between two currencies should be equal to the expected change in the 

exchange rate over the period of the forward exchange rate. This is known as the "law of one 

price" (Rogoff, 1996). The CIRP theory has been widely accepted by economists as a 

fundamental concept in international finance. It has been used to explain the determination of 

exchange rates in the foreign exchange market and has been used in a variety of economic 

models, such as the uncovered interest rate parity model. The CIRP theory has also been used 

to explain the determination of the interest rate differentials between different countries, 

known as the "interest rate parity puzzle" (Ilut, 2012). 

For the Uncovered Interest Rate Parity (UCIRP), it is postulated that the rate of return on a 

foreign asset should equal the rate of return on a domestic asset when the exchange rate is 

held constant. This hypothesis assumes that investors are neutral to changes in exchange rates, 
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and that the only distinction between foreign and domestic assets is the risk associated with 

them. Despite evidence of an inverse relationship between interest rates and exchange rates, 

the wide range of macroeconomic conditions and variables, along with certain other factors, 

can lead to exchange rate fluctuations between different countries (Nirmali & Rajapakse, 

2016). UCIRP has been the subject of considerable research and debate, and it has become an 

important tool for evaluating the performance of international portfolio managers. Essentially, 

UIP maintains that investors should not expect a higher return on foreign assets than on 

domestic assets. This is because the risk associated with foreign investments is higher than 

that associated with domestic investments. These deviations offer the potential for attractive 

returns for those investors willing to take on the risk of such deviations (Crowder, 1995). 

The Cover Interest Rate Parity (CIRP) and the Uncover Interest Rate Parity (UCIRP) are two 

distinct concepts related to the relationship between exchange rates and interest rates in 

international finance. Although the two are closely related, they are distinct in their 

implications. The main difference between the Cover Interest Rate Parity (CIRP) and the 

Uncover Interest Rate Parity (UCIRP) is that the CIRP assumes that investors can make risk-

free profits from arbitrage opportunities, while the UCIRP assumes that investors cannot 

make risk-free profits. 

3. Methodology 

To test the long run relationship, this work employs the Johansen Cointegration Test and 

Vector Error Correction Model  (VECM) (Johamen & Jtiselius, 1990) (Mishra, 2011). The 

Johansen cointegration test can be expressed by: 

 

Δ𝑦𝑡 = 𝛼0 + Π𝑦𝑡−1 + ∑  𝑝−1
𝑖=1 Γ𝑖Δ𝑦𝑡−𝑖 + 𝜀𝑡,                                                                   (1) 
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where 𝛽𝑖 and δ𝑖 are the coefficient matrices,   is the symbol of difference operator and p  is 

the lag order selected. This approach use two likelihood ratio test statistics to obtain the 

number of cointegrating vectors namely, the Trace test and the Maximum Eigenvalue test 

which can be, respectively, written as: 
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where ˆ
i  is the expected eigenvalue of the characteristic roots ad 𝑇 is the sample size. 𝑟 and  

𝑛 are cointegrating vectors. For Vector Error Correction Model (VECM), it can be expressed 

by: 
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where i  and i are the short-run coefficients. p is the lag order, 𝑒𝑐𝑚1𝑡−1  and  𝑒𝑐𝑚2𝑡−1are 

the Error Correction Term. 𝜀1𝑡 and 𝜀2𝑡 are the residuals.  
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To estimate the model, 1196 observations of the US Discount Rate, the London Interbank 

Offered Rate of the US Dollar, the Pound Sterling, the Euro, and the Yen are downloaded 

from the Bank of Thailand website from 29 August 2011 to 14 July 2022. 

4. Empirical Results 

The result of unit root test is firstly conducted and its results are present in Table 1. 

 

                   Table 1: Augmented Dickey Fuller Test 

Variables t-Statistic   Prob. 

FED -5.679483 0.0000 

IUSD -10.21972 0.0000 

IGBP -9.062129 0.0000 

IEUR -9.697678 0.0000 

IYEN -41.70845 0.0000 

                  * P-value < 0.1, *** P-value < 0.001 

                  Source: Author’s calculation. 

 

According to Table 1, it shows that the null hypothesis of having a unit root was rejected, 

which means that the data is stationary. Then, Johansen cointegration is tested, and its result is 

shown in Tables 2-3.   

 

  Table 2: Johansen Cointegration Test  

Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob. 

None *  0.215927  827.1243  60.06141  0.0000 

At most 1 *  0.154188  537.8960  40.17493  0.0000 

At most 2 *  0.135802  338.7887  24.27596  0.0000 

At most 3 *  0.077274  165.2497  12.32090  0.0000 

At most 4 *  0.056877  69.62653  4.129906  0.0000 

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level,* rejection at the 0.05 level  

Source: Author’s calculation. 

 

Table 2 indicates that there are four cointegrating equations at a 5 percent level of 

significance. The significant long-run relationships between securities are shown in Table 3. 

 

                      Table 3 Normalized cointegrating coefficients  

DFED DIEUR DIGBP DIUSD DIYEN 

 1.000000  3.420849 -0.579703 -0.607910 -0.459261 

  (0.33387)  (0.21077)  (0.08834)  (0.45783) 

          ( . ) is standard error  

                      Source: Author’s calculation. 

 

The results in Table 3 show that all interest rate have a positive long-run relationship with 

DFED at the 5 percent level.  
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Table 4 VECM estimation 

Error Correction: D(DFED) D(DIEUR) D(DIGBP) D(DIUSD) D(DIYEN) 

CointEq1 -0.92063 -0.07557  0.024201  0.131937  0.040292 

  (0.06196)  (0.00926)  (0.01412)  (0.02546)  (0.00881) 

 [-14.8589] [-8.15803] [ 1.71410] [ 5.18176] [ 4.57189] 

R-squared  0.586434  0.477851  0.696616  0.537871  0.560586 

Adj. R-squared  0.578998  0.468463  0.691161  0.529562  0.552685 

Sum sq. resids  1.809351  0.040442  0.093955  0.305564  0.036608 

S.E. equation  0.039359  0.005884  0.008969  0.016174  0.005598 

F-statistic  78.86750  50.90049  127.7099  64.73496  70.95632 

Log likelihood  2172.264  4433.772  3932.221  3230.509  4493.033 

Akaike AIC -3.61389 -7.41474 -6.5718 -5.39245 -7.51434 

Schwarz SC -3.51994 -7.3208 -6.47785 -5.29851 -7.42039 

      Source: Author’s calculation. 

From Table 4, the estimated coefficient of error-correction term, CointEq1, in only two 

equations, D(DFED) and D(DIEUR), are statistically significant and has a negative sign 

at the 5 percent level of significance. The coefficient value of -0.920630 in D(DFED) 

equation indicates the speed of adjustment towards a long-run equilibrium of DFED, which is 

about 92 percent each day, i.e., any short-run deviation from the long-run equilibrium will be 

resolved. -0.075568 in DIEUR equation indicates the speed of adjustment towards a long-run 

equilibrium of DIEUR, which is about 7.55 percent each day, i.e., any short-run deviation 

from the long-run equilibrium will be resolved. 

 

Table 5 Granger causality test 
 Null Hypothesis: F-Statistic Prob.  

 DIEUR does not Granger Cause DFED  23.7731 6.00E-19 

 DFED does not Granger Cause DIEUR  3.77333 0.0047 

 DIGBP does not Granger Cause DFED  29.5266 2.00E-23 

 DFED does not Granger Cause DIGBP  15.0317 5.00E-12 

 DIUSD does not Granger Cause DFED  5.06455 0.0005 

 DFED does not Granger Cause DIUSD  3.28412 0.0109 

 DIYEN does not Granger Cause DFED  6.07123 8.00E-05 

 DFED does not Granger Cause DIYEN  2.27706 0.0591 

 DIGBP does not Granger Cause DIEUR  7.75241 4.00E-06 

 DIEUR does not Granger Cause DIGBP  8.06352 2.00E-06 

 DIUSD does not Granger Cause DIEUR  8.12001 2.00E-06 

 DIEUR does not Granger Cause DIUSD  2.35477 0.0521 

 DIYEN does not Granger Cause DIEUR  2.12260 0.0759 

 DIEUR does not Granger Cause DIYEN  8.35185 1.00E-06 

 DIUSD does not Granger Cause DIGBP  50.6157 2.00E-39 

 DIGBP does not Granger Cause DIUSD  4.05940 0.0028 

 DIYEN does not Granger Cause DIGBP  8.24392 1.00E-06 

 DIGBP does not Granger Cause DIYEN  8.50742 9.00E-07 

 DIYEN does not Granger Cause DIUSD  1.05873 0.3757 

 DIUSD does not Granger Cause DIYEN  6.57378 3.00E-05 

                Source: Author’s calculation. 
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The results in Table 5 indicate bidirectional causality between interest rates. The respond of 

each interest rate to DFED is represented in Figure 2 and Table 8. 
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  Figure 1 impulse respond analysis 

  Source: Author’s presentation. 

 
                          Table 6 variance decomposition analysis 

 Period DIEUR DIGBP DIUSD DIYEN 

 1 -0.00078 -0.00079 -0.00212  0.000245 

 2 -0.00084  0.000949  0.000763  0.000562 

 3 -0.00063 -0.00124 -0.00135 -6.25E-05 

 4 -0.00037 -0.00018 -7.71E-05  0.000532 

 5 -0.00098  0.000470  0.001310  0.000710 

 6 -0.0018 -0.00063  0.000350  0.000260 

 7 -0.00061  0.000754  0.000597  0.000339 

 8 -0.00065 -0.00055  0.000295  0.000308 

 9 -0.00095 -0.00044 -0.00026  0.000471 

 10 -0.00084  7.32E-05  0.000395  0.000398 

 11 -0.00096 -0.00015  0.000250  0.000323 

 12 -0.00089  1.48E-05  0.000322  0.000359 

 13 -0.00085 -0.00022  0.000279  0.000421 

 14 -0.00091 -0.00015  0.000226  0.000403 

 15 -0.00091 -7.34E-05  0.000305  0.000355 

 16 -0.00087 -0.00015  0.000219  0.000366 

 17 -0.00088 -9.45E-05  0.000294  0.000390 
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 Period DIEUR DIGBP DIUSD DIYEN 

 18 -0.00089 -0.00016  0.000239  0.000390 

 19 -0.00089 -0.00011  0.000260  0.000378 

 20 -0.00089 -0.00011  0.000290  0.000373 

 21 -0.00089 -0.00015  0.000238  0.000380 

 22 -0.00088 -0.0001  0.000276  0.000386 

 23 -0.00089 -0.00014  0.000257  0.000379 

 24 -0.00089 -0.00012  0.000260  0.000378 

 25 -0.00089 -0.00012  0.000273  0.000380 

   Cholesky Ordering:  DFED DIEUR DIGBP DIUSD DIYEN 

               Source: Author’s calculation. 

 

 

It was discovered from Figure 2 that the issuance of government securities would induce the 

corporate bond. However, the effect of government securities on corporate security, as 

observed from Table 8, is very small, e.g., in the second period, only 1.129537, 0.427122, and 

0.942942 percent of PDB’s variance came from GTR, GBN, and GPB, respectively. 

5. Discussion 

The results of the preceding section indicate that there are positive long-run relationships 

between foreign interest rates, which indicate that these interest rates tend to move in the 

same direction over time. In addition, it establishes the short-term bidirectional causality 

between these interest rates. International capital mobility may be a possible explanation for 

this phenomenon (Levy, 2000). Capital mobility refers to the ease with which countries can 

exchange financial instruments such as bonds and stocks. This enables investors to capitalize 

on higher returns in other nations, which can result in a convergence of interest rates. The 

correlation between interest rates across countries tends to increase as international capital 

flows increase, resulting in a comovement of interest rates. Existence of international 

financial markets is a possible additional explanation for the movement of interest rates. The 

presence of large international financial markets may increase global economic integration 

and, consequently, the correlation between interest rates (Johnson & Soenen, 2003).This 

could be the result of investors allocating a portion of their portfolios to foreign assets, 

thereby diversifying their holdings. As investors diversify their portfolios, they are exposed to 

a greater proportion of the risk associated with global markets, resulting in a greater 

correlation between interest rates across nations. Intercountry risk sharing provides a third 

explanation for the correlation between foreign interest rates (Kalemli-Ozcan et al., 2004). 

Countries that are exposed to similar types of economic risks share the burden of this risk 

through this process. During economic downturns, for instance, countries with high levels of 

government debt may be exposed to even greater risks, leading to an increase in the 

correlation between their interest rates. Lastly, the comovement of foreign interest rates may 

be the result of international monetary policy coordination (Chatterjee, 2016). Due to the 

complexity of the global economy, countries may choose to coordinate their monetary 

policies to manage the risks associated with their respective economies. As countries become 

more focused on managing the risks associated with their economies, this could lead to an 

increase in the correlation between interest rates across nations. 

Due to the fact that the United States is the world's largest economy and has a high level of 

economic integration with other countries, its interest rates can have a significant impact on 

the interest rates of other countries. Consequently, fluctuations in the U.S. interest rate impact 

the cost of borrowing and spending for businesses and individuals around the world. 

Countries around the world adjust their own interest rates in response to fluctuations in U.S. 

interest rates, creating a ripple effect. This is because U.S. interest rates serve as a benchmark 
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for determining international interest rates, and Federal Reserve actions can have 

repercussions in other nations. In times of economic crisis, for instance, the U.S. Federal 

Reserve frequently reduces the cost of borrowing, resulting in a global decline in interest 

rates. In addition, other countries' central banks frequently buy and sell U.S. Treasury bonds 

to influence the money supply and interest rate levels due to the size and liquidity of the U.S. 

financial markets. This means that when the Federal Reserve modifies the U.S. interest rate, 

central banks in other nations frequently adjust their own interest rates. 

6. Recommendation 

Investors can reduce the risks associated with foreign interest rate variation and comovement 

by taking a diversified approach to investing. This means investing in different countries with 

different currencies and different economic fundamentals. This reduces the risk of one 

investment going sour and dragging the entire portfolio down. Another strategy to reduce the 

risk of foreign interest rate variation and comovement is to hedge against these risks using the 

appropriate hedging instruments. For example, a foreign exchange swap can be used to hedge 

against foreign exchange rate variations, while currency options can be used to hedge against 

fluctuations in a currency’s value. 

For the central bank, it is important to consider the potential impact of their own monetary 

policy on foreign interest rates. In general, the small countries have no potential influence on 

those foreign interest rates. But they can only adjust their own policy in response to changes 

in other countries’ interest rate policies, e.g., pursue greater monetary policy coordination 

with other countries, control capital inflow, and use international reserve asset diversification 

to reduce the risk associated with foreign interest rate movements.  

Conclusion 

Foreign interest rates are a key indicator of the relative cost of obtaining capital in different 

nations, and they also influence a number of macroeconomic variables. Consequently, 

knowing their movement can assist investors and governments in preparing for their actions. 

Utilizing the vector error correction model, this study identifies the movement and interaction 

between foreign interest rates, namely the US discount rate, the pound sterling, the euro, and 

the yen. The Bank of Thailand's website provides 1196 observations of these interest rates 

from August 29, 2011 to July 14, 2022 for the estimation model. The vector error correction 

model's empirical evidence indicates that these interest rates have a long-term correlation. 

There is also a short-term relationship in both directions between these rates. Therefore, 

governments and investors can use the findings of this study to develop investment strategies 

and policies that reduce risk, increase return, and strengthen economic stability. 
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 ABSTRACT 
In modern times, ensuring a decent standard of living and social protection of the population 

is considered one of the priority tasks of every state. Raising the standard of living of citizens 

and improving their social situation is the priority direction of the state's social policy. 

Researching the development of social fields is important in the period when a new stage is 

being formed in the socio-economic development of Azerbaijan. Special attention is paid to 

predicting and analyzing the ways of identifying and solving problems arising in the 

development of social sectors, increasing the welfare of the population in our country in 

connection with reducing the dependence of the economy on oil, developing the non-oil 

sector. Current problems of the development of social areas are analyzed by combining them 

and solving them. The development of social areas aimed at the development of the national 

economy is more related to the solution of macroeconomic problems. The social problems in 

the society in modern times develop the development of people, its reproduction as capital, its 

use and protection by forming directions. Socio-economic tasks include state, private and 

individual characteristics and include management and organizational problems. 

Keywords: Social sphere, quality indicators, intellectual capital, Social insurance services, 

social protection. 

 

INTRODUCTION 

The main goal of social spheres is to achieve the development of the material and service 

sphere, which ensures the improvement of the material condition of the population, to create 

production, consumption, exchange processes and their main types in accordance with the 

needs of the population. Social spheres create relations of exchange, production and 

consumption with people. The main goals of social development in the current period are to 

create the necessary number of material and spiritual goods to ensure living and to ensure 

their fair distribution in society. Social spheres include ownership relations according to the 

form of economy, as the main component of economic growth, and at the same time, they 

ensure the formation of moral values. 

The sphere of activity of social spheres is organized by its production, use mechanisms and 

distribution, creating moral and material goods as a component of the economy, and creating 

individual and public images of human needs. The product of public spheres is the 

development of a person with services and honest values, creating a set of consumer values 

that can satisfy his current and prospective physical and spiritual needs. 

METHODOLOGİCAL FOUNDATİONS OF THE DEVELOPMENT OF SOCİAL 

FİELDS 

Social areas include the standard of living of the population, the sphere of services, and 

related economic forms. Social spheres are closely connected with economic spheres, forming 

an effective relationship and shaping the country's economic growth. Social spheres indirectly 

aim to achieve economic development. 
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As a result, the development of social spheres ensures the improvement of the living standard 

of the population and the cultural development of the individual. It is clear that in a society 

with a high standard of living, the economy is more efficient. Social fields act as a system by 

explaining the characteristics of different fields and the sources of their formation as subjects. 

Although the structural elements of social spheres operate in unity, each of them must have 

separate strategies. Social areas include: 

1. Studying the needs of the population as a social subject and improving the standard of 

living; 

2. Development of health care; 

3. Economics and management of education; 

4. Economy and management of the cultural field; 

5. Organization and management of housing and communal services; 

6. Management of the social insurance system; 

7. Organization of the social protection system; 

8. Protection of ecological balance; 

9. Ensuring employment. 

Based on this, the following can be included in the demand system of social areas: material 

demand, moral demand, social demand. 

The social sphere is characterized by its socio-economic and spiritual essence. Its economic 

essence is that it creates capital funds, funds and financial services financed from the state 

budget, and they create their own potential by being located on the scale of certain enterprises, 

territories, regions. At the same time, business entities are closely involved in the preparation 

of programs in these areas and act as interested parties in making this area profitable. 

However, social sectors are not related to commercial interest, but to meeting the general 

needs of society in general. At this time, the welfare state and its obligations appear, in which 

the main measure is to meet the social needs of the population. Thus, this policy forms the 

basis of the country's social policy concept, and it is conditioned to ensure economic 

development and social progress. 

Since the social sphere is also related to the human factor, the economic side of this category 

is related to the system that satisfies human needs, for example, wages, income, etc. is related 

to 

The social sphere is a whole, constantly changing subsystem belonging to society, formed by 

the objective demand arising from the need for continuous reproduction of subjects who are 

participants in the social process. In other words, the social sphere is the part of the person 

that performs the sociological task of the society, being a field of activity that reproduces the 

life of the person himself. At this time, a person's social and citizenship rights are realized as 

an individual. The functioning of the social sphere is determined by objective laws and is 

based on defined principles of social management. 

The social sphere included the objects and processes of the economy related to the standard of 

living of the population, the material and spiritual benefits of people, the consumption of 

services, the types of economic activity that express the satisfaction of the important needs of 

population groups, collectives and society in general. 

The economy of the public sphere examines the existing system of economic relations in the 

fields of science, education, culture, art, healthcare, transport and communication, physical 

education and sports, tourism and social cultural service, social security of the population, 

housing and communal services in the conditions of limited social resources. The social 

sphere is based on the methodology of predicting people and existing conditions, demand 

satisfaction options on scientific grounds. It is for this reason that the process of managing 

social spheres is closely related to social forecasts. Social forecasts serve such purposes as 

further improvement of the population's standard of living, improvement of housing and 
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working conditions. Based on this, management criteria, resources and mechanisms are 

determined. 

The essence of social fields, the characteristics and dynamics of its formation are based on the 

strategy of scientific, methodological and conceptual approaches. The current state of the 

social sphere, the level of service that meets the needs of the population, their position in 

employment, GDP formation, perspective development is analyzed based on an overview and 

special indicators, the trends and prospects of change are evaluated from the aspect of quality 

changes. 

In social development, GDP per capita, its consumption and use of resources, the 

development of infrastructure of social areas of social expenses and capital are analyzed. 

Social areas are operating within their capabilities. Each social area is evaluated with a level 

of provision equal to annual service costs and economic efficiency. Due to the fact that social 

needs depend on population groups, income level and a number of stimulation factors, 

standardization methods are qualitatively analyzed. From this point of view, typological 

methods are widely used to investigate the social market, taking into account the motives of 

consumers, the reasons for its creation and real economic factors. 

The population is divided into homogeneous groups by some indicators such as economic and 

social factors. Although these factors are homogeneous in terms of available opportunities, 

their activity in life activities and in the consumer market is not the same. Sometimes in the 

same social group, people with the same income, family structure, and a number of social 

indicators build their life activities by their selection criteria. In certain cases, as a result, 

consumers with the same dynamism show different socio-economic indicators. With types of 

consumers, the form of relationship between the characteristics of labor and consumption 

characteristics in consumer markets is associated with the cluster methodology. 

The description model of the social sphere, in the conditions of market relations, is not 

directed to its commercial interests, but to the dynamics of human capital and the creation of 

its priority directions. Human capital in modern times consists of: 

1) human development; 

2) fixed capital; 

3) intellectual capital; 

4) natural resources and their reproduction; 

5) integration capital. 

Social capitalization, being a process, is adjusted for a successful decision by measuring the 

growth of its available resources with the efficiency of use. A person's capital should not be 

assessed based on physical growth, but on the basis of his labor and social activity. 

The growth of human capital is realized by the population's productivity, economic activity, 

and education level. In general, in modern times, the rate of human growth in our country is 

decreasing. In the last 90 years, the growth rate has halved. In order to increase the activity of 

recycling, attention is focused on growth in the fields of science, education, and health. The 

human factor, being the main link of social capital, is a tool for seeking compensation 

between the demand system and its payment methods. 

The product of the social spheres is sold, exchanged in the environment of the market 

economy, or realizes the goals of social protection that meets the public demand. The 

products of the social sphere are separated according to functional demand and function. A 

"pure" production and service area is formed according to each functional task. Thus, 

healthcare and intellectual development are social values, and the spheres acting as their 

guarantee appear due to their materiality, coverage and organizational characteristics. 

Certain aspects of social spheres have a special feature of directing people's lives, being 

resolved in full harmony with civilization and commercial interests. Property relations in 

public spheres are specialized because of markets and social protection beyond markets. 
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The property relations, distribution and management types of the economic foundations of 

public areas are covered. In modern times, the service area has been privatized by 

approximately 91 percent. A number of spheres belong entirely to private property. 

Social areas are formed as infrastructural spheres of people's life activity by creating service 

and production sectors. By creating conditions for production, the material production 

infrastructure directly or indirectly creates living conditions, incomes, and provision of 

material and moral goods according to the needs of the market. Social infrastructure is 

measured by the social effect of various areas that affect the development of individuals - 

such as the banking system, insurance, credit and financial infrastructure areas. 

The economic foundations of the social sphere can be grouped in the following directions: 

- covering the production of material and spiritual goods, as well as the same opportunities 

and rights for the use of every citizen; 

- specialization of public spheres in terms of products and services, creating an organizational 

structure with a specific sphere; 

- structural organization of social areas, grouping by address and creation of functional 

management mechanisms for each of them; 

- organization of subordinate and interconnected subsystems of social spheres, creation of a 

system according to the criteria forming its goals; 

- finding the source of tasks and resources in accordance with the address and purpose of the 

social sphere; 

- the priority of public spheres, the development of a sequence system according to the 

cultural, national and perspective goals and the formation of its scientific apparatus. 

The demand standard and its dynamic structure formed the economic basis of the activity of 

social spheres. Public demand is measured by the economic structure of the public country, 

the demographic and social structure of the society, its demographic characteristics, as well as 

the material provision of the society. It is determined by public demand, cultural-national 

value, trends in the development of society, healthcare, education, corruption, bribery, public 

organizations and the principles of the state's approach to the needs of society. 

Public demand itself is affected by the entire population, regional, rural, social classes, urban 

and other external influences. Experiments show that sociological mechanisms form 

management, regulation and management policies as social spheres. Research and 

management of the public sphere creates its own economic structure based on legal-normative 

and administrative factors. Social system formation factors shape its economic system, the 

source of resources, its distribution, redistribution and management mechanism. As this 

structure is specified by the laws of the country's economy, it has formed the motive and the 

main benchmark for possible economic change. 

The social system serves as a goal for the result of economic development and its increase, its 

quality and further improvement. The formulation and justification of these goals is based on 

the vision of the future and the socialization of the country's economy. Social regulation is 

realized with the welfare of society, social protection, protection of consumer's rights, 

application of economic methods against antimonopoly and corruption, security mechanisms. 

Of course, each of those areas reflects its own area structure, formation system. 

In the economic literature and the management system, social development, social protection, 

sociological security, social regulation processes are studied from various aspects and from 

the point of view of the very concept of sustainable development, security, and the way is 

sought from the context of looking into the future. 

The public problem in the modern situation is the well-being of the country's population, the 

task that arose due to the improvement of the sociological defense mechanism of the country 

with its improvement, as well as the exact results. The macro-economic sphere, being relevant 

to the scope of sociological problems, is also a direction with a user-friendly character. It was 
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possible to study this factor with the results of the general economic problem, to evaluate the 

sociological result in the organization and management of the field, as well as to raise the 

public benefit of different goods, services and any economic mechanisms. 

The planning and management of the public sphere has been realized by the system of the 

population's demand, the improvement of resource provision, as well as the area of use and 

territory in the conditions of market relations. Social impacts are planned in the following 

directions: 

1) organization of workplace as well as organization of employment; 

2) provision of a division mechanism for the provision of capital to people, as well as 

provision of sociological justice; 

3) improvement of attitude in the market, increase of purchasing power according to the laws 

of supply and demand according to the needs of the population; 

4) sociological insurance, even in the system of sociological insurance, economic bases, 

planning, as well as provision of sociological defense in market-type change; 

5) provision of a successful model for the planning of antimonopoly and antiinflation 

measures in managing the sociological infrastructure with the provision of the area; 

6) planning and organizing competitive conditions in marketing planning of education, 

science, culture, healthcare and other spheres; 

7) provision of interest, credit and dividend relations by creating an incentive for people to 

accumulate capital. 

Sociological market attitudes are classified according to moral, material systems and products. 

The material side covered society's order, basket of consumption, income, structure of 

accumulation and expenditure, sustainability, production of military forces, divisions and 

consumption, the pace of behavior was also related to the formed features. The material side 

has shown the way of the country's economic growth, structure, export, import, form of 

marketing in the market, organization of goods and services in the markets. 

The public product was the sociological basis for the development of the country, the state 

guarantee for the population to have minimum values. As market relations developed, 

mechanisms were created to try to initiate by creating equal conditions for different social 

classes. Moral values have formed paid and free service infrastructure areas as well as cultural 

environment. By looking at the product of the social sphere as a service and infrastructure 

area according to its organizational structure and financial source, its economic activity, the 

form of connection with the state, and its connection with other spheres are planned. Due to 

this relationship, social spheres are studied as a set of mechanism-like and complex situations. 

Man as the object of the social system, the material and financial system that controls the 

index of its development has been formed. The social mechanism is built on the priorities that 

have an effect on the final goal at the military stage and is directed to the differentiation of the 

country's social policy, its establishment on social justice and the organization of public 

positions. 

In our modern era, polarization forms its social consequences with the level of deepening of 

the legal and illegal formal and informal economic system. 

As an internal part of the market economy, public spheres deal with micro- and macro-level 

problems, as well as management features. In micro-level problems, the main goal of the 

social sphere is to see the economy of a country that is efficient and joins the world 

integration system as an integral part of the world economic system. 

At the micro level, social areas are formed and developed as commercial interests, sectors 

operating through state regulation at the level of limited demand, property form as an 

economic structure. 

The economic structure of social spheres functions as an object financed by the growth of its 

resources and income. Privatization and licensing of public areas, as well as subsequent 
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activities, are based on the principles of the state regulatory system and public demand. The 

spheres of education, culture, science and health differ in different countries according to their 

financing and control mechanisms. In modern conditions, the development of these areas in 

our country has been developed on the basis of state financing and areas that create 

competition. 

The economic mechanism of social objects is determined by service and location in 

accordance with the spiritual needs of people, and their planning is determined by 

entrepreneurial activity in the form of legal and physical persons. Entrepreneurship in social 

fields is divided into private sector and public sector according to market demand. Its main 

resources are private funds at the expense of all sources of investments. The cost structure of 

the state budget forms the strategy of the pro-social budget by dividing it into public goals and 

social investment-oriented expenses. The main part of the pro-social direction of the state 

treasury is the defense expenditure of the population and the expenditure of the social sphere. 

The state budget in AR has a pro-social character. These goals arise from the need to meet the 

needs of the real community, social objects and improve the current situation of the level of 

real life in Azerbaijan. 

The social directions of the state budget are realized through the directly defended individual 

expenses and insurance payments, subsidies, loans and dividends given to increase collective 

infrastructure, consumer conditions and entrepreneurship, employment. Social purpose 

payments are changing their place and role in modern conditions. Thus, mortgages, 

entrepreneurship support payments, support for the production of certain important products, 

directed sociological assistance aimed at creating more enthusiasm are ways of improving 

sociological development. The development of sociological objects is developed by creating 

equality of provision in the competitive situation. The form of private ownership of the social 

sector ensures its financial potential and sustainable development by producing a high-quality 

service or a valuable product above the level of provision. 

The economic basis of the social class is covered by a special fund, population funds, extra-

budgetary fund and foreign investments, depending on the type of property, and a world-class 

development strategy. Being a member of an international organization, AR joins social 

charters and approvals. 

The field and area aspect of social problems research has acquired regional and strategic 

features. Strategic studies have included changes aimed at prosperity, taking into account the 

quantitative and qualitative changes taking place in the country. 

Economic structure, its change aims to achieve social goals. By effectively using the 

economic and sociological potential of any region, the welfare of the population of the region 

is aimed at improving. 

The economic basis of social spheres forms the features of its management and organizational 

structure. Against the background of market relations, along with the liberalization of the 

social sphere, it requires the importance of its regulation. Several areas are divided by the 

principle of provision of social benefits and regulated by the state. The sociological security 

system is regulated by the minimum living wage, consumption basket, minimum wage and 

minimum pension, benefits and minimum conditions for collective consumption. 

Public objects are specialized by their products and have a direct social character, being 

production, insurance, finance, banking and financial infrastructure, or create social 

conditions, and influence human activity and development with their results. In this regard, 

the sociological service can be studied in the following sections: 

- production area labor conditions and organization of social service of the enterprise, its 

economic sources and management; 

- marketing service planning of social enterprises, production of products suitable for the 

market, activity according to public demand with commercial effort; 
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- establishment of bank and credit mechanism, interest policy and forms of credit on a social 

basis; 

- organization and management of social insurance area and forms; 

- the justification and improvement of the social protection system, its economic basis, 

financial source and regulatory mechanisms. 

The location of social institutions is adapted to the principle of settlement of the population 

with the demand system, involvement of the economic and resource potential in the efficient 

economic cycle, as well as the provision of the population and its living conditions, education 

and health services. The imperative to create public enterprises is also addressed through a 

commercial effort. If the markets of the economic field are based on the market of products 

and services, the relation of the sociological market is the need of society, its future, and the 

development of people is guaranteed by the state. That's why the public sector is different in 

terms of its impact as a long-term strategy. Social impact is evaluated not only by the ratio 

between the cost and the final product, but by the future development of the human factor, its 

productivity, intellectual level, its role and place in the mechanism of the integration of 

civilization and national values into the world. The structuring of sociological fields is 

evaluated in terms of social priorities (effects) and its dominant role in the economic system is 

determined. 

Socio-economic system research object also does not include stationary activity and existing 

situation as practical economic areas. We look at this from the perspective of development, as 

a factor of the economic system and the individual as its producer. Therefore, a sustainable 

development strategy has been formed in each social sphere of production, wages, social 

insurances, taxes, finance and market capture. Material-financial ratios and social utility are 

controlled between the production and payment structure of social enterprises. 

Social service is an organizational-management institution of organization and management 

of the economy. Sociological work on a large and small level, regardless of the form of state 

and enterprise ownership, with the framework of activity in the region, social protection, 

socio-economic development of regions, anti-monopoly and anti-inflation measures, 

sociological development of villages and cities, migration, settlement and security, health, 

education, culture as well joint consumption was the main structure of spheres, sociological 

labor. Solving the sociological issue has been active in the form of a private enterprise, as 

well as a military enterprise, a public sector, as well as governmental and non-governmental 

organizations. Public organization thanks to the financial assistance of the country, society 

and various enterprises, the foundation was also formed as a social organization. In the 

conditions of the market economy, social structures, being organizational structures, have 

formed their own financial opportunity thanks to the paid service with the entrepreneur. 

The fund, which was created for the purpose of sociological defense economics, pension, 

benefit mechanism, scientific education, cultural development, was mainly formed from the 

state treasury. As the reform progresses, the pension reform moves to the mechanism of 

financing the insurance account. However, the social composition of the population of 

Azerbaijan makes it necessary to maintain the financing of social protection by the state. 

A private type of public defense is expected in the future. A soldier can belong to a special 

fund as a social insurance payer of a citizen, and as the level of its coverage strengthens, the 

ability to compete becomes stronger. 

Socio-economic relationship takes into account the evaluation and perspectives of inter-

sectoral, intra-sectoral, large and micro economic-social processes. Social prediction and 

achievement of goals are predicted by researching with social programs. 

Sociological programs are addressed for functional tasks. A theoretically based "effect" 

system is being developed to solve the economic problems that need to be solved. In the 

conditions of the market economy, the social "effect" is based on the legislative framework 
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and the principle of reconciliation of interests. The division of income, rent relations, bonus 

and other reproduction mechanisms are justified. An important goal is to attract the economic 

and social potential to the economic cycle, as well as to organize its reproduction. Social 

programs are decided not by directives, but by the principle of certain obligations. 

In practice, socio-economic programs are systemically flexible in modern conditions and 

based on real opportunity. Since 2003, the regional socio-economic development program has 

been drawn up and implemented every three years in AR. With the implementation of the 

poverty alleviation and economic development program, the poverty level has decreased to 5-

6%. 

In the modern situation, important issues in the form of solving sociological problems, jobs, 

employment, settlement, social order, sociological justice of polarization, balancing labor 

dimensions with consumption, and sociological defense of the broad masses of the society 

still remain relevant. The trends of economic development and the obtained sociological 

results show that if economic and sociological problems are not effectively connected, 

benefits are not obtained. 

CRITERIA AND INDICATORS OF SOCIAL AREAS 

As a rule, the indicators of social development are measured by the processes of production, 

distribution and consumption market, the capacity of production per capita, the degree of 

usefulness by the population and the material condition of the society, the level of provision. 

The quality indicators included the poverty level, the minimum need, the subsistence 

minimum, and the source of income formation with the poverty rate. 

The dynamic analysis of social consumption has led to the factor analysis and evaluation 

method of the changes in its structure. The path to poverty reduction gives a chance to create 

a fair distribution and a development goal in the current situation. 

The development of the economy and the improvement of the standard of living of the 

society, the cases of preparation of the fair mechanism of polarization, the poverty threshold 

and the formation of the structure of consumption, express themselves in its dynamics. The 

increase in the income of the population is a quantitative indicator, and if the increase in its 

level changes in a regular manner with the consumption of spiritual blessings in the 

consumption structure, then a qualitative change of order occurs. It is possible to evaluate the 

coefficient of elasticity between factors and their results by building an algebraic and 

regression equation between material balance, income balance and expenses as an indicator of 

society's well-being. Regulation of income and consumption showed the relationship between 

the source of income and the form and sources of consumption. That balance was compiled 

for villages, population and social groups. 

Analyzing and forecasting the social sphere allows to calculate the material and financial 

labor capacity of the service activity of that field, to find a way to ensure it by comparing it 

with the level of provision of that indicator. The level of provision based on the per capita 

level of service created conditions for the creation of new services. Normative method is used 

to measure and evaluate health, education, housing and communal services and positive 

conditions necessary for every individual in the state. The financial plans of many areas are 

managed according to the necessary norms. Qualitatively, per capita consumption rate, 

housing conditions and paid service spheres are planned. 

Social norms and standardization are taught as a subject to social field specialists. Norms, as a 

rule, do not have a directive nature, and its renewal is required by the processes going on in 

the world, the scientific-technological reform carried out in the country's economy, the form 

of behavior and the view of the population, and the regular improvement of norms. 

Social standards are based on cultural-national, historical and economic indicators, and a 

number of service areas are based on per capita costs and resources per 1000 people. The 

social norm is studied in a relative sense and as a mechanism. The ratio between possible 
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norms and real indicators determines the level of assurance. If the level of population security 

is close to 100%, then the selection and adjustment of factors affecting it takes place. The 

process of normalization is formed as areas that are improved and managed under the 

influence of consumption, supply and structural changes. Norms are physiological, technical, 

medical, as well as moral norms, and are a mechanism of recommended indicators prepared 

on practical and scientific grounds. In the standardization, the methodology of bringing to a 

single measurement criterion is developed and applied. The basket of consumption in 

accordance with the normative consumption indicators necessary for living is planned with 

the living minimum, minimum needs, minimum wage and other incomes. In our country, 

every year in the budget year, these indicators are reviewed and approved at the December 

session of the Milli Majlis in the process of approval of the State Treasury. This indicator is 

confirmed by taking into account the inflation and price factor occurring in the country. 

The development of the social sphere took place through the evaluation of the population 

structure of the society, its welfare, employment, education level, cultural development 

indicators and the adjusted and controlled factors for their future desired state and the 

introduction of external parameters into the system. In modern conditions, the development of 

the countries of the world, the spatial and content changes of the activities of international 

financial organizations, the open economic system and the development of international 

business over economic interests form social requirements. In those conditions, the conceptual 

development strategy plays a key role. In our republic, the modern level of development, the 

sources of income formation, and the tendency of social factors to increase significantly 

change the potential of the socio-economic concept and the structure of the vision of the 

future. The concept of development has already adopted its use and maintenance as a repeated 

priority in the conditions of increasing resources. Today, Azerbaijan puts investment-oriented, 

social tension in the forefront. 

The social strategy of the country is aimed at the expansion of the prospective fields of 

income from the oil sector, as well as the expansion of the types of activities, the increase of 

individual capital, the creation of conditions for the purpose of social infrastructure and the 

living standard and intellectual development of a large group of the population. The education 

system and the development of science in the country required the optimal use of oil income 

for the purpose of sociological protection and financial support of families. 

The study of social problems is determined by the existing economic indicators, the dynamics 

of natural growth of people, as well as their choice behavior in the fields of consumption, 

education, and culture. In modern conditions, per capita income is evaluated in terms of 

consumption capacity, structure, education, health service results in terms of area and demand 

satisfaction. 

When the social problems of the society are studied on the basis of public demand, opinion, as 

well as the motives of the society, it is possible to make a generalization and make a future 

prediction. Based on the survey data, the standard of living of different social groups of the 

population depends on their employment and their place in solving socio-economic, political 

and modern problems is evaluated. Of course, it is impossible to involve all classes of people 

in the social survey. Therefore, it is possible to analyze the level of people's life, their 

services, as well as social institutions by conducting a survey of a representative number of 

people according to the selected number and area of coverage, and using mathematical 

methods and statistical-mathematical models, it is possible to make a significant 

generalization for the entire population. The public model is designed to conduct and evaluate 

many statistical, targeted program and simulation reports. 

CONCLUSION 

In modern times, the following directions can be defined in terms of goals, tasks and 

organizational structure of social problems in society: 
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- improving the social welfare of the population; 

- social security and social security; 

- social protection; 

- mechanisms of state regulation of social development; 

- health and life expectancy; 

- problems in education and the level of education of the population; 

- cultural development and life; 

- social services for population groups; 

- improvement of financial mechanisms of social spheres; 

Despite the formation of the initial form of development of social spheres during the past 

period, the need to improve this sphere and build a system that meets modern requirements 

still remains an urgent issue. In the current period, there is a need to organize social spheres 

more effectively, to unify benefits in the social protection system, to ensure financial stability 

in the pension system, to modernize the targeted assistance system, to provide access to 

modern education, healthcare, and social protection services, to provide people with essential 

living conditions, and to provide them with the lowest providing access to the standard of 

living creates the necessity of insurance against unemployment and poverty. 
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ABSTRACT 

Around the 1300 century, by Osman 1st, the incredible Ottoman Empire's journey started, an 

estimated 600 years, as one of the world's most prominent and most powerful dynasties. 

Influential women in history also appeared during the time despite various confronts. Ottoman 

Empire was expanding during time throughout Southeastern Europe up to Vienna, which 

included present days Hungary, the Balkan region, Greece, a part of Ukraine, parts of the 

Middle East, which is present days Iraq, Israel, Syria, Egypt, as well as North Africa to 

Algeria into the Arabian Peninsula. The greatness of the Empire was enormous. It was, 

therefore, possible to rule almost the entire world. Women of the century faced many 
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confronts and difficulties due to their male-dominated culture. Women had the right to marry 

and divorce; in their tradition, males could still dominate women. However, in this case, 

women can go to court, act against men, and win points. Challenges and actions were not a 

part of religion. Polygamy was glowered in the kingdom and practiced by Sultans but not by 

ordinary people. In low-income families, it was a tradition for one husband and wife who care 

for their children, relatives, foster family, and children, and a servant who was also 

recognized as a family member. Turkish tribes' women enjoyed many rights, which were 

unparalleled during the period and became participants in the family business, helped with 

organizing grocery stores, and knitted and knotted carpets to earn money for the family to 

help financially. The wife was the boss of her household without the presence of her husband 

and thus placed her in charge. However, the scenario differed in wealthier ruling-class 

families where harems were common. 

In the harem system, guards escorted women, and security guards were always with them 

when they went somewhere. There are many histories of women in the Ottoman Empire who 

fought for the rights for establishment of women's rights and power. This is how women 

became powerful and recognized throughout five powerful women's names in history, such as 

Hurrem Sultan; Turhan Hatice Sultan, Handan Sultan; Safiye Sultan; Nurbanu Sultan. They 

were five influential women in the Ottoman Empire. The objective of the article is to discuss 

the Ottoman gender role. The report's outcome will provide a clear realization of the mighty 

women of the Ottoman dynasty and women as a general category. The methodology has been 

conducted through documentary analysis, mainly through a primary book 'Ottoman Royal 

Women's Spaces' written by Nina Ergin, and other academic articles and information from 

websites. The feature question of the forthcoming article is how powerful an act was for 

glimpses of Ottoman women during the era. 
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Figure 1:  Carriage of the Sultans Mother. Sources: Ergin, N. (2014). Ottoman Royal 

Women's Spaces: The Acoustic Dimension. Journal of Women's History, 26(1), 89–111. 

https://doi.org/10.1353/jowh.2014.0003 

 

Introduction: This article has discussed the spaces used by the royal women of the Ottoman 

kingdom in the Harem (Ergin, 2014). They were mothers, sisters, daughters, wives, and 

companions of the sultans who ruled the Empire between 1299 to 1923. The word 
1
'harem' 

(Ergin, 2014) came from the Arabic root 
2
'h-r'm (Ergin, 2014), which prohibited or restricted 

areas within the residence only for women and men of the household members. Female, 

unmarried women, wives, enslaved women, under-age boys, and enslaved men could enter 

the Harem, whereas older women such as mothers led the entire harem area. They could enter 

the public halls or any public areas of the Palace with the permission of the male household 
3
Heads. Royal women could move to the Palace, historical places of the Empire, anywhere in 

the world, such as Mecca, bathhouse visits, family visits, and prayer at the tomb permitted by 

the male heads, with remaining their veil and their guided backups. 
4
Under canon law (Ergin, 

2014), women's legal rights would protect. Royal women could communicate with the world 

through their servants. The words ' avert' and 'muhaddere' (Ergin, 2014) refer to women as a 

secret human with some choices. It is something that can be concealed from the public. Parts 

of the body will be covered according to the religious law for women and wives. Curtains 

would guard visual privacy (Ergin, 2014), which would help communicate with unknown 
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males and females. It would be an expectation that the women's voice should be social and 

moral instead of teasing someone or tempting. 

According to the Prophet, 
5
'The saying 'Sub Han Allah' is for men and clapping is for women' 

(Ergin, 2014). It is especially in the mosques of the early centuries when anything special 

celebrates in a mosque. It also showed that men and women could pray in the mosque 

together. Ottoman 
6
chief jurisprudent Kemalpasazade (Ergin, 2014)   considered the voice of 

women should be modest and respectable. Therefore, the voice (avert) will be a part of the 

body for conciliation. Ebussuud Efendi
7
, the successor of Kemalpasazade (Ergin, 2014), 

defined the word 'muhaddere,' where the new administration did not prioritize the voice of 

women. Imperial households and the Harem were Ottoman society's most prestigious socio-

economic status. Harem, therefore, was a virtual image of the organization from where power 

would create and emerge for the continuation of the kingdom. 

Sultan's mother, who was called valide sultan,
8
 would be the leader of the Harem. She would 

receive great prestige and financial rewards for her contribution by becoming a harem leader 

and thus by activities. Harem's young women and girls would undergo extensive training for 

the services of the dynasty as enslaved people and later marriage to a member of the Ottoman 

elite. This would result in manumission for giving birth to a son of the sultan, thus making a 

younger family member of the sultan, led by the valide sultan. She exercised her authority 

over the younger family made of female and under-aged males of the harem buildings at the 

Topkapi Palace (Ergin, 2014) and in her private homes in other areas of the city. 
9
The 

imperial harems of the Topkapi Palace would entail a composite of many reserved rooms for 

higher-ranking residents, hallways, courtyards, rooms for others, and many other rooms for 

estimated 436 residents in 1652. This is how those harems of the Topkapi Palace would 

become overcrowded to preserve those young girls and under-aged men to remain in the 

harems. 
10

By the middle of the seventeenth century, six sultans of the Empire resigned, 

resulting in the increasing power of the valide sultans without any challenge. There was no 

competent against the valide sultans, as sons of sultans were infants, along with the 

resignation of sultans. 

For the creation popularity, female sultans trusted Ottoman rituals and monuments, while 

male sultans would win the wars through their charisma. The Sultan of Turhan
11

  Expensed 

much money for the strength of the royal military and developed its defence. It was a 

kingdom's ritual for widespread celebration once triumphant war victory and a wedding 

ceremony. Therefore, the sultan of Turhan organized a royal parade on her son's Mehmed 4
th

 

warpath and a good wish for his victory over the enemy. The celebration of the wedding was 

another way the promotion of aid and the expression of the kingdom's wealth. The imperial 

sultan's wedding and death was another funeral celebration through food distribution. 
12

Sultanate was always responsible for public works; thus, they took responsibility by taking 

and creating more expensive developmental jobs for the kingdom's people. The end of the 

imperial wife and mother of the sultan were more plentiful. The distribution of coins and food 

to the attendees was a symbol of the dynasties' kind and loving personalities, as well as more 

contribution to the development of public works and projects. Building mosques, schools, and 

monuments were the way to create enduring symbols of the kingdom. The story of the domain 
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for people's innovation and the creation of their developed lifestyle symbolized the Sultanate's 

compassion and love.   

Literature Review: The Sultanate of Women
13

 It was a period of the Empire when the wives 

and mothers had extensive political power for the function of the Empire. This prodigy started 

with the wedding of Suleiman, the magnificent Harem Sultan. Sultan wives, called Haseki 

Sultans, or the mothers of the sultan, called Valide Sultans, would be facilitated as 'Sultanas' 

(Kabir, 2021) for the kingdom's role and help the sultan of the Empire. 
14

Valide sultans and 

Haseki sultans would perform political and social powers of the domain by maintaining daily 

operations and constricting the structure of buildings, and many other constructions of the 

Empire, humanitarian works for the betterment of the society, such as works like the valide 

sultan mosque. If the Sultanate of the Ottoman empire was the symbol of feminism 

throughout women's socio-political power for the running of the Empire, then the Seljuks
15

 

(Kabir, 2021) were another symbol of women's representation in the Ottoman empire as 

rulers. The Seljuk's ancestors of the Empire had women of nobility for their contribution to 

public policy and affairs. During the fourteenth century, 
16

Ottoman Sultan appointed young 

princes and their mothers as provincial rulers in Anatolia, resulting in their robust ties with all 

higher levels of government for the continuation of significant power and rule of the province. 

In the sixteenth century, the Empire saw two critical phenomena: the expansion of the 

Ottoman kingdom and the start of the Harem in the Topkapi   Palace of the Empire. 
17

Sultan 

Suleiman the Magnificent was the first sultan of the Ottoman kingdom who married a woman, 

and his wife became the harem sultan. The resignation of Suleiman the magnificent 

introduced the power of the Harem in the socio-political boundaries of the Empire. It was an 

official declaration of an imperial harem into the Palace and political ground. 

Before the Sultanate, the Harem was used to produce successors of the sultan for the 

continuation of the empire century after century (Kabir, 2021). 
18

Roxelana, the wife of sultan 

Suleiman of the magnificent, became the first harem sultan after her conversion to Islam. 

Roxelana, therefore, was the first Haseki sultan of the Ottoman kingdom. Roxelana was a 

Ruthenian of the kingdom of Poland. The Turks gave her the name 
19

"Hurrem," which was 

joyful (Kabir, 2021). Roxelana's position was strengthened when she married sultan Suleiman 

after his mother's death. She became the first sultan's wife in over two centuries. 

Hurrem was the first paramour from the release of slavery, as all the young women and under-

aged men were technically enslaved people for their service. Therefore, Roxelana was also a 

slave of the sultan. After her marriage to the sultan, he was recognized as the 'Haseki sultan' 

(Kabir, 2021). Her activities were to focus on and strengthen social spaces and their creation. 
20

In the 1530s Haseki sultan complex was established in Istanbul, where a women's medical 

centre, mosque, school, and kitchen for the service of the poor communities were built inside 

the complex. 
21

Roxelana died in Istanbul in 1558 after her elder and younger son's death. 

Therefore, significance can be observed throughout the centuries, such as the creation of 

women's power in the kingdom and the distribution of authority beyond gender parity. 

Therefore, many critiques discussed Ottoman women's constituencies and their societal 

influence. 
22

When a Venetian ambassador tried to send a message to the Sultanate of the 
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kingdom by the grand vizier, the vizier failed to send the letter by mentioning that the 

Sultanate of the Empire, who is the queen's mother, is nothing but an enslaved person without 

power (Kabir, 2021). Many viziers and intellectuals criticized Nurbanu Sultan's political 

power through her son Murad 3
rd

, as well as her intentions, as sultan Murad 3
rd

 showed his 

laziness in appearing in the crowds of the kingdom, as well as his unintentional approach to 

powerful military campaigns. Nevertheless, even after this critical scenario, it can be said that 

the power of women was recognized by the sultan of the Empire, throughout the valide 

sultans and the Haseki sultans, who were also a representative of ordinary women of the 

kingdom. It was possible because of their ultimate power that had been finally approved and 

confessed later by the other countries' ambassadors for steady international relations with the 

Ottoman Empire, one of the prosperous and most robust large kingdoms in the world.  

Methodology: The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate 

sources of data include academic articles, websites etc. The description of sources has taken 

the method of writing the essay, reading, gathering in-depth insights on topics, exploring 

ideas, summarizing, interpreting, and mainly expressing in words (documentary analysis 

through qualitative approach). The article shaped the royal women's power in the sixteenth 

century that had been introduced by sultan Suleiman the magnificent of the kingdom. The 

report has discussed various aspects of the management of royal women, which would be 

transformed by the wedding with sultans of the Empire and then became the Haseki or valide 

sultan from slavery. Therefore, many terms like 'Haseki,' 'valide,' and 'harem' (Kabir, 2021) 

have been illustrated to understand the transformation of power through a royal woman from 

enslaved person to a sultan. The paper's central theme has been written from an academic 

journal, "Ottoman Royal Women's Spaces -The Acoustic Dimension," published by the John 

Hopkins University Press. It discussed the activities of five royal women of the Empire. It 

thus illustrated their role as a symbol of the women of the Ottoman Kingdom: Hurrem Sultan, 

Sultan Nurbanu, Safiye Sultan, Handan Sultan, and Hatice Sultan. The paper, therefore, 

discussed the royal women of the Empire through a historical juncture, particularly from the 

fourteenth to sixteenth centuries of the Ottoman kingdom, and their philanthropy.  

Discussion: Serving communities of the royal women were eunuch-enslaved people and non-

Muslim women. Neutered enslaved men had seen many geographically and temporally 

diverse empires, like Mesopotamia.
23

 In the second millennium of B.C., China under Zhou 

Dynasty, Byzantium, medieval Islamic world, and later the Ottoman empire. Slavery was a 

model during those periods under many dynasties like those dynasties of the world. 
24

Kira 

was another agent of the royal women, especially for the valide sultan (Ergin, 2014). Kira can 

be found as a slave of Hafsa Sultan, mother of Sultan Suleiman the Magnificent (1520-1566). 

Hafsa Sultan, the mother of Suleiman the Magnificent, was a Jewish woman who transformed 

her religion to Islam and then converted her name to Fatma Hatun
25

. Fatma and her 

successors, from the Sephardi Esther Handali to Nurbanu Sultan from 1574 to 1583 and the 

Italian Esperanza Malachi to Safiye Sultan from 1595 to 1603, were facilitated highly socio-

economic status as a sultanate or the valide sultans of the Empire and served to maintain the 

foreign affair matters with other countries. They were also maintaining foreign relations 

through communication with the Doge of Venice.
26

, and the Queen of England (Ergin, 2014). 

Communication with the rest of the world would conduct by written messages, presenting 

gifts etc., from the valide sultans of the kingdom. Because of absolute political power 
27

, 

sultana Esperanza Malchi was killed by the rabbles due to her power through political 
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influences and jewellery. At the end of the sixteenth century, the joint representative of 

England and France, 
28

Edward Barton, mentioned that; "because my selfe [sic] cannot come 

to the speech of the Sultana, and all my busines passe [sic] by the hands of the said Mediatrix, 

loosing her friendshippe [sic], I loose the practick [sic] with the Sultana…." (Ergin, 2014). 

Many scholars and historians, such as 
29

Leslie Peirce, Madeline Zilfi, Ülkü Bates and 

Lucienne Thys-Senocak, had concerned about the activities of the valide sultans of the 

Empire from inside the Harem as well as beyond the Harem. They mentioned the lifestyles of 

the valide sultans through their participation in many social, cultural, and religious 

celebrations, monumental activities for the prosperity of the kingdom's architecture etc. 

Construction such as the building of 
30

The pavilion of the Yeni Valide Mosque complex in 

Istanbul helped the mother of Mahmud 4
th

, Hadice Turhan Sultan, monitor the critical points 

of the complex, the imam's entrance to the mosque, and other activities in school and the 

markets. 
31

Imperial council meetings were essential to get together the grand viziers of the 

Harem four times a week to discuss the kingdom's business and listen to the petition. Those 

meetings would hold at the Topkapi Palace. 
32

Many windows were made under sultan 

Suleiman the Magnificent and under Mahmud the Conquer for listening to those council 

meetings and petitions from behind the curtain quietly, unseen, but all-knowing (Ergin, 2014). 

Building construction by the sultans, such as the renovation of harem buildings by 
33

Sultan 

Murad 3
rd  

over the entrance gates, corridors of the harems with sultan's private quarters, as 

well as the Harem and the space behind the windows were much evidence that women and the 

black eunuchs could watch those political conservations and meetings in the council hall from 

a round hole. 
34

Therefore, the connections between those harems, Palace and other buildings 

by construction were an arrangement for the participation of women in political, social, and 

economic discussions. This is how harem women were permitted to stay appraised of current 

events and shape their thoughts for developing the kingdom's affairs. Nurbanu Sultan, the 

mother of Sultan Murad 3
rd

 (Ergin, 2014), had tremendous political power as her son's 

advisor. Because of her newly immense political power as a political advisor, it had been said 

that she was killed because of her recently enjoying authority and power. It was not 

acceptable among many hidden male leaders in the administration. The successors of the 

Nurbanu Sultan enjoyed similar power continuously. 
35

At the end of the sixteenth-century 

royal female members, especially valide sultans were an essential part of the ruling house in 

the context of representation. Valide sultans visited imperial mosques from Topkapi Palace 

for congressional prayers; they would go to military campaigns and various royal residences, 

and they attended many celebrations and festivals as representatives of the royal family from 

Topkapi Palace (Ergin, 2014). It was, therefore, an opportunity for the royal women to 

approach the sultan of the kingdom, who would surround them during processions. 
36

Nurbanu 

Sultan would travel from the Topkapi Palace to her private Palace on the Marmara Sea (Ergin, 
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2014), then her mosque complex in Bosphorus in a horse-drawn carriage, covered by lattice 

screens and curtains. It was a celebration during the processions by the valide sultans within 

the city and other regions of the kingdom. Sometimes valide sultans would speak with people 

during the parades, but they were not visible to ordinary people during the marches within the 

city or outside of the town. Physically royal women of the Ottoman kingdom would not be 

visible to the audience, or people from the outside, as a ritual of the dynasty. However, they 

would speak with ambassadors and other representatives for discussions, complaints etc., 

when they would feel warranted (Ergin, 2014). 
37

Males and females could participate in the 

mosque for prayers and congressional prayers. Therefore, there were no gender base issues in 

the mosque during the Qur'anic narrations, as it was audible to everyone. 
38

The readings of 

the Qur'an were both personal and political messages for muhaddere women mediated by the 

qur'anic manuscripts. The language of Arabic was not a complicated matter for Istanbulites as 

they were given the slightest knowledge about reading the Qur'an in the mosque complex 

through educational activities or schools nearby. Mosques were, therefore, an educational 

institute for Qur'an studies by reading and memorizing sura.
39

 The Atik Valide Complex
40

 

was made and designed for Valide Sultan Nurbanu for her listening to Qur'anic scripts. It has 

become an epicentre of education and a miscellaneous through schools, hospitals, soup 

kitchens, and bathhouses. Mirman Sinan
41

 (Ergin, 2014) The Ottoman kingdom's famous 

architect designed mosques beautifully for prayer performances. He integrated sounding 

vessels in the domes for a superior performance of the holy text. In the mosque, 
42

One 

hundred forty-eight employees were hired for the arrangements of the activities. 
43

Estimated 

121 employees would narrate the Qur'an, while 30 employees would narrate the creed- 
44

"there is no God but God, and Muhammad is his Prophet" (Ergin, 2014) for thousand times. 

There were 
45

Seven employees as salaried worshippers. After the morning prayers, ten 

employees recited the creed, and one among them recited sura 36, called Ya-Sin
46

. Ya-Sin 

(sura-36) is the heart of the Qur'an (Ergin, 2014) as the central theme of the Prophet as his 

revelation. There were noon and afternoon prayers by reading the second and the last third of 

the Qur'an correspondently. Before the evening prayer, an employee would chant sura-3, 

called Al- 'Imran, as a view of the world's religious history. The night prayer would conclude 

with the narration of sura 67, called Al-Mulk
47

 , for the construction of humankind through 

divinity. Fridays of the week were marked as a holy day for different narrations of all suras. 
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Nurbanu Sultan, Murad 3
rd

 and a narrator would chant the last two verses of sura two, called 

Al-Baqara
48

. Suras 36, 3 and 67 (Ya-Sin, Al Imran, Al-Mulk) were traditional and for 

everyone beyond gender bias. Nurbanu Sultan used religious messages that had been reflected 

within suras as her answer to those critiques that had been raised by viziers and intellectuals 

on sultan Murad 3
rd

 laziness to appear him to the crowds and unintentional vision for military 

campaigns, as well as critiques of Nurbanu Sultan on her power by using her son. Her 

message was about perfectionism: no one is perfect, even if they are sultans and sultanates. 

Therefore, mistakes can be made by anyone. Nurbanu Sultan thus made herself a spiritual 

leader and declared those critiques sinful and unjustified. Through a religious message, as a 

leader of the divinity, Nurbanu Sultan made a larger audience in the kingdom for her just as a 

ruler of the kingdom. 
49

Roxelana, as Hurrem sultan, was born in Ruthenia, now in Ukraine, 

and was captured by the tartar soldiers and sold her Istanbul's slave market. She became the 

mighty woman of the Ottoman kingdom as the wife of Suleiman the Magnificent. Roxelana 

was a gift for the sultan through the purchase of the sultan's grand vizier and his best friend, 

Ibrahim Pasha
50

. Soon fortune touched her, and she gave birth to sultan Mehmed, which 

changed her position as a Hurrem Sultan from her slavery. She also approached sultan 

Suleiman the Magnificent through her intellectuality to become the Hurrem sultan. Sultan 

Suleiman the Magnificent was devoted to her, and she gave birth to four more children. She 

became the empress of the Ottoman kingdom and thus made history by becoming the 

Sultanate from the enslavement of the sultan. She received political power and freedom and 

focused on herself. She contributed to building monuments, and mosques, providing jobs for 

labourers and skilled artisans. 
51

Her projects also included building hostels and mosques for 

pilgrims in Mecca, Medina, and Jerusalem. Because of her fascinating contribution as a 

Hurrem Sultan, Sultan Suleiman followed her. She died in 1558. 
52

She was Turhan Hatice 

Sultan, who was captured from Russia at the age of 12 and was sent to Topkapi Palace as a 

gift of the Kosem sultan from the king of Crimea. She gave birth to Mehmed 4
th

 and became 

fortunate to appoint the Turhan Hatice Sultan. 
53

She was given the title 'Haseki' by Sultan 

Ibrahim. 
54

The time was not good for sultan Ibrahim, who was overthrown in 1648 by his son, 

sultan Mehmed, at 12. Kosem sultan took the opportunity due to Mehmed's young age and 

became the powerful leader of the kingdom. Hatice sultan declared war against Kosem sultan, 

which was held for three years. Hatice sultan managed the war and supported her. She was 

called the killer queen due to severe conflicts during her time, and she followed tricks for her 

survival and power over the dynasty. She was one of the beloved sultans because of her 

contributions, such as repairing fortresses along the Bosporus and the Black Sea. She 

constructed many mosques and libraries for the kingdom's people and donated hundreds of 

books. She is beloved by her people due to her compassion. She died in 1683. Helena,
55

 The 

Handan sultan, was from Bosnia and Herzegovina, Croatia, in the Montenegro region. She 

was a slave girl in the household of Cerrah Mehmed Pasha, the governor-general of the 

province of Rumelia Eyalet of the Ottoman kingdom, which is present in the days Balkans 

region. As the Handan sultan, Helena was beautiful and presented a royal concert. Prince 

Mehmed, the nephew of Mehmed Pasha, was pleased with her performance. Mehmed became 

the sultan of the Empire after his father's death in 1595, and Helena was his wife as the 
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Handan sultan. 
56

After the death of Mehmed 3
rd

 at the age of 37, she became the valide sultan, 

as a legal mother of the ruling sultan, 
57

Ahmed 1
st
, and received power. She was one of the 

most powerful and influential women and managed her son, sultan Ahmed 1
st
, nicely and 

carefully. As a valide sultan, the Handan sultan was apolitical, and it was her feature to 

become famous and beloved among people. She was known to be merciful and helped her 

son, sultan Ahmed 1
st
, run the kingdom successfully. 

58
She died at 30-31 because of a long 

illness. 
59

Safiye sultan, who was the protector of the heritage, was from Dukajni, Albania. She 

dedicated herself during the golden age of the Ottoman Empire and was one of the last 

powerful women in the 16
th

-century Ottoman Empire. She was an enslaved person at the age 

of 13 and became a gift of sultan Murad 3
rd

. She became the chief wife of sultan Murad 3
rd

. 

She would love traditionalism, and preservation of the kingdom's heritage, such as 

monuments and mosques created by the Hurrem sultan and the Suleiman of the Magnificent. 

Safiye sultan lived a long life and dedicated herself to politics and became the advisor of her 

husband, Murad 3
rd

 and her son, sultan Mehmed 3
rd

. She had seen the resignation of seven 

sultans of the Ottoman Empire; Suleiman the Magnificent, Selim 2
nd

, Murad 3
rd

, Ahmed 1
st
, 

and Osman 2
nd

. She died at the age of 69 in 1619 in Istanbul.  

Result and Recommendation: The paper has illustrated women's power in the fourteenth to 

sixteenth centuries world through the Ottoman Empire. It has shown women's willpower 

through compassion, love, and patience. The role of the royal women was outstanding, which 

has been focused on here through analysis and evidence. It was not an easy task to become a 

royal woman as the head of the kingdom, but the Haseki sultans and valide sultans had proved 

their ability to transform their status as a queen from slavery. Therefore, this paper 

demonstrated that women are the most competent in their goals and they are successful. The 

contribution of royal women is memorable for the long-lasting Ottoman Empire, which is 

glorious globally. Ottoman Empire was one of the most glorious kingdoms throughout the 

rule of its administrator. History can not be changed due to its magnificent narratives. 

Therefore, the study of the Ottoman Empire should be continued by knowledgeable discovery 

for generations. New Generation will be flourished by reading world histories of glories 

throughout prosperous kingdoms like the Ottoman empire. It will be a tremendous 

opportunity to discover the current generation's traditions and ancient kingdoms and retain 

their interest in the past. A present can not be fulfilled without its history. 
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Conclusion: The feature question of the forthcoming article is how powerful an act was for 

glimpses of Ottoman women during the era. Sultanate of Women
60

 of the Ottoman Empire 

was an era of royal women who enjoyed political and social power for their contribution to 

state affairs. They wanted their political and social power through participation in the state 

affairs, such as the state council meeting. They also participated in foreign policies and 

external relations with other counties, kingdoms, and the regency. Through harem politics, 

mothers of sultans were recognized as valide sultan as their guardian for advice. They dictated 

the development of the kingdoms from inside the Harem and beyond the Harem. In the 16
th

 

century, Suleiman, the Magnificent, ruled the Empire and created the position of Haseki 

sultan
61

 through which he provided power to his wife. He then made another position, valide 

sultan
62

 , the second most powerful position after the Haseki sultan. He thus provided power 

to his mothers as well. This is how the era of the Sultanate of Women started the sultan 

Suleiman the Magnificent of the Ottoman Kingdom. Aimée du Buc de Rivéry
63

 was from the 

island of Martinique, a French colony kidnapped during a sea trip by pirates
64

. She was sold 

in the slave market of Constantinople
65

, which is present-day Istanbul. She became the slave 

of the Harem and then enjoyed one of the most potent harem women. Late she became the 

wife of the sultan under the name Naksidil sultan
66

. She was the beloved wife of sultan Abdul 

Hamid 1
st
. 

67
 and the mother of sultan Mahmud 2

nd
. In the year 1789, during French 
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Revolution, sultan Abdul Hamid 1
st
 died, and sultan Selim became the sultan of the Ottoman 

Empire. Sultan Selim permitted Naksidil sultan to stay at the 
68

Seraglio Palace with her son 

Mahmud 2
nd

. Sultan Selim recognized Naksidil sultan as the symbol of French culture, and 

for the first time, the Ottoman ambassador had been appointed permanently for France. Selim 

3
rd

 established a newspaper office in France and allowed Naksidil the decoration the office 

through her craft skill. Strangers murdered Sultan Selim because of his liberalism with the 

western world. Mahmud, son of Naksidil sultan, became the sultan of the Empire. Mahmud 

was considered the 
69

Peter the Great of the Ottoman Empire because he modernized the 

kingdom. Naksidil sultan was a Christian but deeply respected the rituals of Islam. After her 

death, sultan Mahmud allowed a Christian priest to enter the Harem for the ceremonial 

activities of the Naksidil sultan's funeral. It was the first time an outside person was allowed 

to enter the Harem, a forbidden city for an outsider for men. As a property of the Ottoman 

sultans, the Harem only allowed sultans to join and meet with harem women as his slaves. 
70

Kosem sultan was another royal woman who was the orphaned daughter of a priest on the 

island of Tinos, Greece. She was Anastasia
71

. At the age of fifteen, she was the slave of the 

royal Harem. 
72

She became the second wife of sultan Ahmed 1
st
 (Ozmore, 2013). When 

Murad 4
th

 became the sultan of the kingdom, Kosem Sultan became the valide sultan, as a 

mother guardian and advisor of the sultan Murad 4
th

. From 1623 to 1632, the Kosem sultan 

ruled the Empire by attending the meeting behind the curtain. There were many conflicts 

during her era, and she could not flourish in the Empire, but her charitable activities as her 

contribution will be remembered. It is, therefore, a fact that, estimated 100 years from the 
73

mid-sixteenth to the mid-seventeenth centuries, royal women of the Ottoman empire 

exercised their power to run the kingdom politically and socially, setting up a relationship 

with other realms of the world and with other countries. Therefore, hundred years were called 
74

'the sultanate of women.' 
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Figure 2: Harem room of the Topkapi Palace. Culture of the Ottoman Empire. 

Wikipedia.https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_the_Ottoman_Empire#/media/File

:Inside_the_Harem 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, algılanan örgütsel desteğin kariyer tatmini üzerinde bir etkisinin olup 

olmadığını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, TRC1 bölgesinde (Gaziantep, Kilis ve 

Adıyaman illeri) görev yapan öğretmenler araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Araştırma 

verilerinin toplarken evrenin tamamına ulaşmadaki maliyet ve zamansal kısıtlılıklardan dolayı 

kolayda örnekleme ve kartopu örnekleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasına karar 

verilmiştir. Google Formlar üzerinden oluşturulan anketler, WhatsApp uygulaması üzerinden 

araştırma evreninde yer alan öğretmenlere gönderilmiştir. Gönüllülük esasına dayalı olarak 

yürütülen veri toplama süreci boyunca elde edilen anket sayısı 447 olmuştur. Alan araştırması 

sonucu elde edilen veriler üzerinde güvenilirlik, açıklayıcı (AFA) faktör analizi, doğrulayıcı 

faktör (DFA) analizi, korelasyon ve Yapısal Eşitlik Modeli analizleri yapılmıştır. Yapılan 

analizler sonucunda algılanan örgütsel destek ve kariyer tatmini arasında anlamlı ve pozitif 

yönde ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca algılanan örgütsel desteğin, kariyer tatmininin bir 

yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek, Örgütsel Destek Algısı, Kariyer, Kariyer Tatmini 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to examine whether perceived organizational support has an effect on 

career satisfaction. For this purpose, teachers working in the TRC1 region (Gaziantep, Kilis, 

and Adıyaman provinces) were determined as the research universe. While collecting the 

research data, it was decided to use convenience sampling and snowball sampling methods 

together because of the cost and time constraints of reaching the entire universe. 

Questionnaires created through Google Forms were sent to teachers in the research universe 

via the WhatsApp application. The number of questionnaires obtained during the data 

collection process, which was carried out on a voluntary basis, was 447. Reliability, 

explanatory (EFA) factor analysis, confirmatory factor (CFA) analysis, correlation, and 

Structural Equation Model analyzes were performed on the data obtained as a result of the 

field research. As a result of the analysis, it was observed that there is a significant and 

positive relationship between perceived organizational support and career satisfaction. In 

addition, it was concluded that perceived organizational support is a predictor of career 

satisfaction. 

Keywords: Organizational Support, Perception of Organizational Support, Career, Career 

Satisfaction 
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1.GİRİŞ 

Toplumsal ve ekonomik sistemin baş aktörleri örgütlerdir. Ortak bir amaç doğrultusunda bir 

araya gelen insanların, amaçlarına ve hedeflerine ulaşması, bu örgütlerde yer alan insanların 

kendilerinden beklenilen performansı göstermesine bağlanmaktadır. Hâlbuki tek başına 

bireylerin kişisel çabaları, yetenekleri ya da potansiyelleri bir işin başarılması konusunda 

yetersiz kalabilmektedir. Dolayısıyla her bir çalışanın örgütünün desteğini arkasında 

hissetmesi önem arz etmektedir (Eroğluer vd., 2020: 2206). Örgütün desteğini alan çalışan, 

kendisinin değerli olduğu algısına sahip olacağından, örgütüne daha fazla katkı sağlamaya 

çalışacaktır (Akgündüz vd., 2018: 106).  Çalışanda oluşan olumlu bir örgütsel destek algısı 

varlığının, çalışanda işine ve örgütüne karşı olumlu bir bakış açısı oluşturduğu, bu bakış 

açısının da hem örgüt hem de çalışanlar için olumlu sonuçlar meydana getirdiği (Cullen vd., 

2014: 270), duygusal bağlılık ve işe adanmışlığının arttığı (Caesen, 2016: 528), iş performansı 

ve iş tatmininde artış olduğu belirtilmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 699). 

Kariyer, ayrıca profesyonellerle veya örgütsel hiyerarşiler yoluyla ilerlemenin ötesinde, 

psikolojik tatmin de sağlayabilen bir süreç olarak görülmektedir (Kırkbeşoğlu ve Özder, 

2015: 39). İnsanların tipik olarak kariyerlerinde bireysel olarak önemli ihtiyaç ve hedeflere 

ulaşmak için harcadıkları zaman ve enerji dikkate alındığında, kariyer tatmini kısmen bu 

hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin öznel değerlendirmelerden kaynaklanmaktadır (Cao 

vd., 2014: 2016). Kariyer tatmini, bireylerin iş deneyimi ve tecrübeleri neticesinde ortaya 

çıkan memnuniyet düzeyi olarak kabul edilmektedir (Jabeen ve Isakovic, 2018: 1040). Joo ve 

Ready’ye (2012) göre bireyin, kariyerinde elde ettiği başarıyı, öznel olarak değerlendirmesi 

sonucu vardığı olumlu psikolojik bir yargı, olumlu bir izlenimdir. Çalışanların örgütsel 

ihtiyaçları ve hedeflerinin karşılandığı ölçüde, kariyer tatminlerinin sağlandığı 

belirtilmektedir. Dolayısıyla, bir çalışanın, örgütünün desteğini almasının veya bu desteğin 

varlığını hissetmesinin, çalışanın kariyer tatmini üzerinde bir etki yaratacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada, algılanan örgütsel desteğin, kariyer tatmini üzerinde bir etkisinin olup olmadığı 

incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak araştırma değişkenlerine ait yazın taraması sonucu elde 

edilen kavramsal bilgiler sunulmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan yöntem ve yapılan 

analizler sonucu elde edilen bulgular paylaşılmıştır. Son olarak ise araştırmanın sonuç ve 

öneriler kısmına yer verilmiştir. 

2. ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI  

Örgütsel destek teorisine göre, örgütsel destek algısı, çalışanların olumlu tutumları ve iş 

çıktıları açısından örgütten gördükleri olumlu muameleye ilişkin beklentileri hakkındaki 

algılarıdır (Asclage ve Eisenberger, 2003: 493; Eder ve Eisenberger, 2008: 56; Jawahar ve 

Stone, 2015: 3). Eisenberger, Huntington, Hutchison ve Sowa’ya (1986: 501) göre çalışanlar, 

zaman içerisinde bulundukları örgüte yapmış oldukları katkıların, ne ölçüde değer gördüğüne 

ve yine refahlarının örgüt tarafından ne kadar önemsediğine ilişkin inançlar 

geliştirmektedirler. Algılanan örgütsel destek olarak tanımlanan bu inançlar (Duke vd., 2009: 

1017), örgütün çalışanların çabalarını ödüllendirmeye ve sosyo-duygusal ihtiyaçlarını 

karşılamaya hazır olduğuna dair algılara dayanmaktadır (Farh vd., 2007: 716). Algılanan 

örgütsel destek, kişinin işini etkili bir şekilde yapması veya stresli durumlarla başa çıkması 

gerektiğinde, örgütünden yardım alacağına dair, örgütüne karşı bir güven duyması olarak da 

değerlendirilmektedir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 698).  

Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgütlerinin katkılarına değer verdiğine ve refahlarını 

önemsediğine inanma derecesini ifade etmektedir (Eisenberger vd., 1986: 501; Rhoades ve 

Eisenberger 2002: 698). Stamper ve Johlke’ye (2003: 571) göre, algılanan örgütsel desteğin 

çalışanlar ve örgüt arasındaki çoklu etkileşimler yoluyla zaman içinde geliştiği ve çalışanların 

örgütlerin kendilerine bağlı olduğunu algılama derecesini yansıttığı düşünülmektedir. 
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Sosyal mübadele teorisi (Blau, 1964) ve karşılıklılık normu (Gouldner, 1960), bireylerin 

örgütsel destek algılarını yönlendiren mekanizmaları açıklamak için sıklıkla kullanılan 

teorilerdir (Akt., Allen vd., 2003: 99). Spesifik olarak, algılanan örgütsel destek, sosyal 

mübadele teorisinin önemli bir unsuru olan karşılıklılık normu aracılığıyla 

anlaşılabilmektedir. Sosyal mübadele teorisine göre birey, kişisel çıkarlarını maksimize etmek 

için örgüt içi ilişkiler geliştirmekte ve bu ilişkiyi sürdürmeye çalışmaktadır (Blau, 1964). 

Ancak bu değişim ilişkisinde algı, genellikle ekonomik bir alışverişin ötesinde tanınma, saygı, 

takdir ve dikkate alma gibi sosyal ve duygusal yönleri içermektedir (Asclage ve Eisenberger, 

2003: 493). Sosyal mübadele ilişkileri bağlamında, karşılıklılık normu beklentileri 

karşılandığında, bireyin örgütün faydasına yönelik karşılık verme zorunluluğunu ortaya 

çıkardığı ileri sürülmektedir (Gouldner, 1960). Buna göre örgütsel destek algısına sahip 

çalışanların, örgütlerine karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirerek, örgütlerine bu 

algılarına yönelik bir karşılık verme gerekliliği hissedecekleri belirtilmektedir (Caesens ve 

Stinglhamber, 2014: 260).  

Örgütsel destek teorisine göre, algılanan örgütsel desteğin altında üç psikolojik süreç 

yatmaktadır. İlk olarak, çalışanlar algılanan örgütsel desteğe daha büyük bir yükümlülük 

duygusu ve örgütsel işleyişe katkıda bulunacak şekilde hareket etme taahhüdü ile karşılık 

vermektedirler. İkinci olarak, algılanan örgütsel destek, bireyin korunma, takdir edilme ve 

saygı görme gibi sosyo-duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, örgüt üyeliği ve rol statülerini 

sosyal kimliklerine dahil ederek, örgüte karşı duygusal bir bağlılık geliştirmelerine yol 

açmaktadır. Üçüncü olarak, algılanan örgütsel destek, örgütün yüksek performans sergileyen 

(yani performans ve ödül beklentileri) çalışanları tanıdığı ve ödüllendirdiği inancını 

artırmaktadır (Gelbard ve Carmeli, 2009: 465). Rhoades ve Eisenberger’e (2002: 699) göre bu 

süreçler sadece çalışanlar (örneğin, artan iş tatmini ve pozitif ruh hali) açısından değil, aynı 

zamanda örgüt (örneğin, artan duygusal bağlılık ve performansın artması ve iş gücü devir 

oranın azalması) açısından da olumlu sonuçlara neden olmaktadır.   

3.KARİYER TATMİNİ  

Kariyer, kişinin tüm iş rolleri ile ilgili deneyimlerinin zaman içinde gelişen dizileri olarak 

tanımlanmaktadır (Biemann vd., 2012: 160; Granrose ve Baccili, 2006: 164). Kariyer tatmini, 

bireyin iş deneyimlerinin bir sonucu olarak biriken olumlu psikolojik ve işle ilgili sonuçlara 

atıfta bulanan kariyer başarısının öznel yansıması ve değerlendirilmesi anlamına gelmektedir 

(Joo ve Lee, 2017: 6; Aslam ve Fayaz, 2022: 4). Kariyer tatmini, bireyin kariyerine veya iş 

rolüne yönelik genel duygusal yönelimine odaklanmaktadır (Haar ve Brougham, 2013: 874). 

Judge vd., (1995: 487) kariyer tatminini bireyin ücret, ilerleme ve gelişim olanaklarını içeren 

kariyerlerinin içsel ve dışsal yönlerinden elde ettikleri memnuniyet olarak 

tanımlanabilmektedir.  Kariyer tatmininin öncülleri incelenirken, örgütsel düzeydeki 

faktörlerin dikkate alınması gerektiği ileri sürülmektedir (Yu, 2011: 275). 

Kariyer tatmini, bireyin kendi amaçlarına, beklentilerine ve başarılarına göre örgütsel/işyeri 

faktörlerini (örneğin ilerleme, gelişme ve gelir) değerlendirmesidir (Boamah vd., 2022: 4). 

Bireylerin kariyer gelişimlerinin kendi hedefleri, değerleri ve tercihleri ile ne ölçüde tutarlı 

olduğuna inandıklarını ölçmekte ve meslek seçiminden elde edilen genel mutluluk düzeyini 

göstermektedir (Jabeen ve Isakovic, 2018: 1040). Kariyer tatmininin, çalışanların iş 

hayatlarındaki tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkileri olan önemli bir değişken olduğu 

düşünülmektedir (Türe ve Akkoç, 2020: 1).  Bununla birlikte, algılanan örgütsel destek, 

bireysel kariyer hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırdığı için kariyer tatmininin güçlü bir 

yordayıcısı olarak kabul edilmektedir (Karatepe, 2012: 739; Cao vd., 2014: 2016).  

Algılanan örgütsel destek, bireyin sosyo-duygusal ihtiyaçlarının, çabalarının, bağlılığının ve 

sadakatinin örgüt tarafından tanınması anlamına gelmektedir (Jain ve Sinha, 2005: 260). 

Güven, algılanan örgütsel destek ile ilişkili değişim ilişkisinde önemli bir unsurdur. Güven 

hâkim olduğunda, çalışanlar yaptıkları iyi işler için ödüllendirileceklerine inanmaktadırlar. Bu 
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inanç doğrultusunda, örgütlerin gerekli ve yeterli ödül vererek, çalışanların kariyer tatminini 

artırabilecek olumlu davranışlarının devam etmesini sağlayabilecekleri öne sürülmektedir 

(Hochwarter vd., 2003: 439). Bir başka ifadeyle, algılanan örgütsel destek, çalışanların 

işlerinde kendilerini daha güvende hissetmelerini ve tatmin olmalarını sağlamaktadır. Bu 

nedenle, örgütsel destek kariyer tatmini için güçlü bir belirleyici görevi görmektedir (Aslam 

ve Fayaz, 2022: 4). Bhaskar ve Mishra’ya (2019: 1850) göre, algılanan örgütsel destek, 

çalışanların sosyo-duygusal ihtiyaçlarını, örgütle daha fazla özdeşleşmelerini ve örgüte 

bağlılığını teşvik ederek daha yüksek düzeyde kariyer tatminine ulaşmalarını sağlamaktadır.  

4. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın amacı, araştırma modeli, araştırmada yer verilen değişkenlere ait 

veri toplama yöntemi ve ölçüm araçlarının neler olduğuna yer verilmektedir. 

4.1.Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu çalışmanın amacı algılanan örgütsel desteğin kariyer tatminine etkisini öğretmenler 

bağlamında incelemektir. Rhoades ve Eisenberger (2002) meta analiz çalışmalarında, 

destekleyici insan kaynakları uygulamalarının (iş eğitimi, örgütsel ödüller, vb.,) uygun iş 

koşullarının ve iş deneyiminin (süpervizör desteği ve prosedürel adalet, vb.,) algılanan destek 

düzeyini güçlü bir şekilde yordadığını bulmuştur. Öte yandan, örgütsel destek algısının iş 

tatmini, duygusal bağlılık ve performans gibi sonuçlarla pozitif, işten ayrılma niyetiyle negatif 

ilişkisi olduğu tespit edilmiştir (Cao vd., 2014: 2015). Bu bağlamda, algılanan örgütsel 

desteğin, kariyer tatmini üzerinde etkisi olduğu varsayımına yönelik oluşturulan araştırma 

modeli Şekil 1’deki gibidir: 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

Şekil 1’de, algılanan örgütsel desteğin, kariyer tatmini üzerinde etkisi olduğu model üzerinden 

ifade edilmektedir. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda geliştirilen hipotez: 

 H1: Algılanan örgütsel desteğin, kariyer tatmini üzerinde etkisi vardır.  

 

4.2. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve Ölçüm Araçları 

Araştırma modelindeki iki değişkeni ölçmek amacıyla hazırlanan anket üç bölümden 

meydana gelmektedir. İlk bölümde, sosyo-demografik özelliklere ilişkin sorular yer alırken, 

ikinci bölümde Eisenberger vd., (1986) tarafından geliştirilen, Armstrong-Stassen ve Ursel 

(2009) tarafından yeniden kısa formu oluşturulan, algılanan örgütsel destek ölçeği 

kullanılmıştır. Bu ölçek toplam 10 ifade ve tek boyuttan oluşmaktadır. Üçüncü bölümde 

kariyer tatmini değişkenini ölçmek amacıyla Greenhaus vd., (1990) tarafından geliştirilen 5 

ifadeli, tek boyut olan ölçek kullanılmıştır. Bu anket formunda hem örgütsel destek algısı hem 

de kariyer tatmini ölçmek için katılımcılardan her bir ifadeye katılım düzeylerini 5’li Likert 

tipi ölçek (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum ve 

5= Kesinlikle Katılıyorum) üzerinde belirtmeleri istenmiştir. 

4.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini TRC1 bölgesinde (Gaziantep, Kilis ve Adıyaman illeri) görev yapan 

öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması konusunda, evrenin tamamına 

ulaşmadaki maliyet ve zamansal kısıtlılıklardan dolayı kolayda örnekleme ve kartopu 

örnekleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasına karar verilmiştir. Araştırma için örneklem 

büyüklüğünü hesaplarken varyansı maksimum kılan oranın yanı sıra %5’lik bir hata payı da 

Algılanan Örgütsel Destek 

 

 

Kariyer Tatmini 
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hesaba katılarak evreni temsil eden örneklem büyüklüğü 384 olarak belirlenmiştir 

(Büyüköztürk vd., 2009: 96; Ural ve Kılıç 2013: 47). WhatsApp uygulaması üzerinden 01 

Aralık 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında gönüllük esasına dayalı olarak yürütülen veri 

toplama süreci boyunca 447 öğretmen geri dönüş yapmıştır.  

Örneklemi oluşturan öğretmenlerin %58,8 kadın ve %82,1’i evlidir. Araştırmaya katılan 

öğretmenlerin % 72,9’u lisans, %22,8’i yüksek lisans ve %4,3 doktora düzeyinde eğitim 

aldığı tespit edilmiştir. Bu öğretmenlerin %12,5’i 25-30 yaş aralığında; %18,3’ü 31-35 yaş 

aralığında; %26,4’ü 36-40 yaş aralığında; %24,8’i 41-45 yaş aralığında ve %17,9’u 46 ve 

üzere yaşta olduğu belirlenmiştir. Öte yandan, katılımcıların %13,2’si 1-5 yıl arası; %18,6’sı 

6-10 yıl arası; %19’u 11-15 yıl arası; %14,1’i 16-20 yıl arası ve %35,1’i 21 yıl ve üzeri 

öğretmenlik mesleğini yaptıkları tespit edilmiştir. 

5. BULGULAR 

Araştırma kapsamında, öncelikle oluşturulan ölçüm aracının güvenirlilik ve yapı geçerlilikleri 

test edilmiştir. Bu bağlamda, Cronbach α katsayısı hesaplandıktan sonra açıklayıcı faktör 

(AFA) analizi ve doğrulayıcı faktör (DFA) yapılmıştır. Tablo 1’de AFA sonuçları verilmiştir. 

 

Tablo 1. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
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Kariyer Tatmini 5 0,625-

0,921 

7,432 49,544 75,70

8 

0,928 6795,34

0 

0,000 

Algılanan Örgütsel 

Destek 

10 0,795-

0,904 

3,924 26,163 

 

Araştırma için oluşturulan ölçüm aracı temel birleşenler analizi ve varimax rotasyon yöntemi 

uygulanarak AFA tabi tutulmuştur. AFA sonucu (KMO=0,928; x
2
=6795,340; p=0,000) veri 

setinin faktör analizine uygun olduğu kabul edilmiştir. Oluşan iki faktör toplam varyansın 

%75,708’ini açıklamaktadır. Kariyer tatmini boyutunun faktör yüklerinin 0,625 ile 0,921 

arasında ve algılanan örgütsel destek boyutunun faktör yüklerinin 0,795 ile 0,904 arasında 

değişmesi ölçeğe ait maddelerin içinde bulunduğu yapı ile uyumlu olduğuna işaret etmektedir. 

Bununla birlikte, ölçüm aracının kariyer tatmini boyutuna ait Cronbach α katsayısı 0,910 ve 

algılanan örgütsel destek boyutuna ait Cronbach α katsayısının 0,963 olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma için kullanılan ölçüm aracındaki faktör yapılarının uygunluğu kontrol etmek 

amacıyla DFA uygulanmıştır. Tablo 2’de DFA sonucu elde edilen modele ait uyum iyiliği 

değerleri verilmiştir. 

 

Tablo 2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Uyum İyiliği 

Değerleri 

X
2
 SD P Δχ²/ 

SD 

RMSEA AGFI GFI CFI 

Model  307,415 82 0,000 3,749 0,079 0,883 0,920 0,967 

İyi Uyum ≤ 3 ≤0,05 ≥0,90 ≥0,90 ≥0,95 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

≤5 0,06-0,08 0,89-

0,85 

0,89-

0,85 

0,90-

0,95 

 

Tablo 2’de sunulan uyum indeksi değerleri açısından araştırma için ölçüm aracının iyi/kabul 

edilebilir iyiliği kriterlerini karşıladığı tespit edilmiştir (Meydan ve Şeşen, 2011: 37).  

Tablo 3’te araştırma kapsamında incelenen değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler ve 

korelasyon katsayıları verilmiştir. 
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Tablo3. Korelasyon Katsayıları ve Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler Ortalama Std. 

Hata 

Çarpıklık Basıklık Kariyer 

Tatmini 

Algılanan 

Örgütsel Destek 

Kariyer 

Tatmini 

3,4031 1,02362 -0,502 -0,299 1  

Algılanan 

Örgütsel 

Destek 

3,3356 1,01617 -0,588 -0,309 0,293** 1 

**p<0.01 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere korelasyon analizi sonucu kariyer tatmini ile algılanan örgütsel 

destek arasında (0,293**) düşük düzeyde ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Kariyer tatmini (3,4031±1,02362) ve algılanan örgütsel desteğe (3,3356±1,01617) ilişkin 

aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerinin birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte, değişkenlere ilişkin basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1 ile + 1 aralığında 

olması, verilerin normal dağıldığını göstermektedir (Tabachnick ve Fidell, 2013: 89).  

Araştırma kapsamında algılanan örgütsel desteğin kariyer tatminine etkisini açıklayan yapısal 

eşitlik modelinin χ2=307,415; SD=82; p=0,000 düzeyinde anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, modele ilişkin uyum indekslerinin χ2/SD=3,749; RMSEA=0,079; 

AGFI=0,883; GFI=0,920 ve CFI=0,967 iyi/kabul edilebilir iyiliği kriterlerini karşıladığı 

görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2011: 37). Şekil 1’de AMOS paket programı vasıtasıyla 

kurulan yapısal eşitlik modeli verilmiştir.   

 
Şekil 1: Yapısal Eşitlik Modeli 

 

Tablo 4. Yapısal Eşitlik Modeli Regresyon Ağırlıkları  

Test Edilen Yol B β S.E. C.R Sig. 

Algılanan Örgütsel 

Destek  
Kariyer 

Tatmini 
0,280 0,266 0,052 5,439 *** 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere algılanan örgütsel desteğin (β=0,266; t=5,439; p=0,001), kariyer 

tatmininin bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelde algılanan örgütsel destek 
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değişkeninin, kariyer tatmini değişkeninin yaklaşık %7,1’lik kısmını açıkladığı görülmüştür 

(R
2
=0,071). 

6. SONUÇ VE ÖNERİ 

Bu çalışmada, algılanan örgütsel destek ve kariyer tatmini arasındaki ilişki, Yapısal Eşitlik 

Modeli ile incelenmiştir. Araştırma modelinde yer alan değişkenleri ölçmek için kullanılan 

ölçüm aracının, yüksek derecede güvenilir olduğu bulunmuştur. Korelasyon analizi sonucu 

algılanan örgütsel destek ve kariyer tatmini arasında düşük ama anlamlı ve pozitif ilişki 

olduğu saptanmıştır. Buna göre, algılanan örgütsel destek, yani çalışanın görüşlerinin dikkate 

alındığı, örgütün çalışanın refahını gerçekten düşündüğüne inandığı, örgütün kişinin 

amaçlarını ve değerlerini önemsediğini, çalışan bir sorunla karşılaştığında örgütün yardımcı 

olacağına güvendiği, kabul edilebilir hataların bağışlandığı,  örgütün kendi çıkarları için 

çalışanı kullanmadığı,  örgütün kendisi için endişe duyduğunu düşündüğü,  çalışanın özel bir 

ihtiyacı olduğunda örgüt tarafından destek sağlandığı, örgütün, çalışanının işteki başarısı ile 

gurur duyduğu, örgütün çalışanı için işi mümkün olduğunca ilgi çekici hale getirmeye çalıştığı 

yönündeki algıları arttıkça, kariyer amaçlarına, yükselmeye, gelire, yeni beceriler edinmeye 

ilişkin hedeflerine ulaşmaya yönelik ilerleme açısından duyulan memnuniyet ve kariyerinde 

elde ettiği başarıdan memnun olma gibi kariyer tatmini göstergelerinde de artış olduğu 

saptanmıştır.  

Yapısal Eşitlik Modeli sonucu, algılanan örgütsel destek değişkeninin, kariyer tatmini 

değişkeninin yaklaşık %7,1’lik kısmını açıkladığı belirlenmiştir (R
2
=0,071). Dolayısıyla, “H1: 

Algılanan örgütsel desteğin, kariyer tatmini üzerinde etkisi vardır”, kabul edilmiştir. 

Araştırmanın sonucunda, çalışanların örgütsel destek algısının yüksek olması, kariyer tatmini 

düzeylerinin de yüksek olduğunu göstermiştir. Birçok araştırmanın sonucu, bu araştırma 

sonuçları ile paralellik göstermektedir. Örneğin, Barnett ve Bradley (2007: 622) örgütsel 

destek algısının kariyer tatmini üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Armstrong-Stassen ve Ursel (2009: 213), yeni becerilerin geliştirilmesi ve kazanılması için 

fırsatlar sunan destekleyici örgütlerin, çalışanların kariyerlerinde tatmin hissetmelerini 

sağladığını tespit etmişlerdir. Kırkbeşoğlu ve Özder (2015: 35) örgütsel destek ile kariyer 

tatmini arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Karatepe (2012: 735) kariyer 

tatmininin, algılanan örgütsel destek ile hizmet iyileştirme performansı ve iş performansı 

arasında aracılık etkisinin olup olmadığını incelerken, algılanan örgütsel destek ve kariyer 

tatmini arasında doğrudan istatistiksel etki olduğunu tespit etmişlerdir. Joo ve Lee (2017: 20), 

örgütsel destek, psikolojik sermaye, işe adanmışlık, kariyer tatmini ve öznel iyi oluş 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, daha yüksek örgütsel destek algısına sahip 

çalışanların işe daha fazla bağlanacaklarını, kariyer tatmini ve yaşam memnuniyeti 

hissedeceklerini göstermişlerdir. Bhaskar ve Mishra (2019: 1856) algılanan örgütsel destek ile 

kariyer tatmini arasında olumlu bir ilişki olduğu tespit etmişlerdir. Aslam ve Fayaz (2022: 1) 

algılanan örgütsel desteğin, kültürler arası uyumluluk ve kariyer tatmini üzerinde pozitif 

etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Çalışanların, örgütlerinden aldıkları desteğe ilişkin olumlu bir izlenim geliştirmelerinin, hem 

çalışanlar hem de örgüt için olumlu sonuçlar doğurduğu öne sürülmüştür (Cullen vd., 2014: 

270). Birçok çalışma, algılanan örgütsel desteğin çok sayıda olumlu sonuçla, olumlu bir 

şekilde ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (Rhoades ve Eisenberger, 2002). Spesifik olarak, 

algılanan örgütsel desteğin sonuçlarının (1) örgüte ve işe yönelik olumlu tutumlar (duygusal 

bağlılık ve işe adanmışlık), (2) faydalı davranışsal sonuçlar (performans) ve (3) çalışanların 

öznel refahı (iş tatmini ve sağlık) olmak üzere üç temel kategoride toplanabileceği ileri 

sürülmüştür (Caesen, 2016: 528). 

Örgütsel destek algısının, kariyer tatmini üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisinin olduğunun 

anlaşıldığı bu çalışmanın, örgütsel davranış literatürüne katkı sunacağı düşünülmektedir. 
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Bunun yanı sıra, iş dünyasında bulunan işletme sahip ve yöneticilerine bazı öneriler 

sunulabilir: 

 Çalışanların, kendi fikir ve düşüncelerine saygı duyulduğunu ve değer verildiğini fark 

etmelerini sağlamak için, çalışanların hepsine olmasa bile bazı toplantılara katılımları 

teşvik edilebilir ve örgüt içi alınan kararlara katılımları sağlanabilir.  

 En güzel fikir ya da sunulan katkılar ödüllendirilebilir, ya da sözlü ve yazılı olarak 

kendisine bildirilebilir. 

 Çalışanlar, kendilerini geliştirme ve yükselme gibi hedeflerine ulaşabilmeleri için 

eğitim almaları konusunda desteklenebilirler. Yüksek lisans ya da çeşitli kurumlardan 

eğitim alan çalışanlara kolaylık sağlanabilir. Bu konuya eğilim gösteren çalışanların 

ücretlerinde iyileştirmeler yapılabilir. 

 Çalışanlar için özel anlamı olan günler (doğum günü, anneler günü, babalar günü, 

doğum, düğün, vs.) ufak hediyeler verilerek, kendilerinin önemli olduğu belirtilerek 

kutlanabilir.  

 Terfi eden çalışanlar, düzenlenen küçük bir partiyle tebrik edilebilir. 

 Daha iyi bir çalışma ortamı sunabilmek için çalışanlara anket düzenleyerek, istekleri 

ve arzuları öğrenilebilir, bu konuda çalışanlardan gelen istekler doğrultusunda 

değişikliklere gidilebilir. 

Gelecekte yapılacak çalışmalar için ele alınması gereken bazı kısıtlar bulunmaktadır. Çalışma 

da sadece belli bir bölge ve kitleye odaklanıldığından, araştırmanın genellenebilir olması 

açısından,  farklı bölge ve kitlelere tekrar uygulanması önerilebilir. Bu araştırma verileri 01 

Aralık 2022 - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında toplanmış olup, kesitsel bir nitelik 

taşımaktadır. Dolayısıyla sadece verilerin toplandığı dönemi yansıtmaktadır.  
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YOUTUBE’DAN DEZENFORMASYON İLE MÜCADELEDE YENİ ADIM:  

‘DURDURA BAS’ İÇERİKLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 
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ORCID: 0000-0002-2260-9912 

 

ÖZET 

Medyada yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yalnızca bugünün değil, neredeyse her 

dönemin temel tartışma konuları arasında gösterilmektedir. Ancak dezenformasyon 

sarmalının daha geniş kitlelere ulaşması ve daha ofansif bir tutuma yol açması iletişim 

teknolojilerindeki üstel gelişim sonucunda meydana gelmektedir. Bu bağlamda yeni medya 

platformları da kendi mecralarında kolaylıkla üretilen, yayılan, taraftar bulan ve sonuçları 

itibariyle toplumsal etkilere neden olan yanlış bilgilendirme ve dezenformasyonlu içerikler ile 

ilgili olarak medya okuryazarlığı ana çatısı altında bir dizi faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu 

girişimlerden biri olarak 2022 yılının Kasım ayında çevrim içi video paylaşım ve sosyal 

medya platformu YouTube tarafından yayınlanan ‘Durdura Bas’ içeriklerinin yanlış 

bilgilendirme ve dezenformasyon ile mücadele kapsamında hazırlandığı duyurulmuştur. 

‘Durdura Bas’ içeriklerinin göstergebilimsel analizini yapmak için kaleme alınan bu çalışma 

YouTube’un mücadelesine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: YouTube, Durdura Bas, Dezenformasyon 

 

 

 

ABSTRACT 

Misinformation and disinformation in the media are among the main topics of discussion not 

only today, but also in almost every period. However, the spiral of disinformation reaching 

wider masses and leading to a more offensive attitude occurs as a result of the exponential 

development in communication technologies. In this context, new media platforms also carry 

out a series of activities under the mainframe of media literacy regarding misinformation and 

disinformation content, which is easily produced, spread, finds supporters and causes social 

effects as a result. As one of these initiatives, it was announced that the contents of ‘Durdura 

Bas’, published by the online video sharing and social media platform YouTube in November 

2022, were prepared within the scope of combating misinformation and disinformation. This 

study, which was written to make a semiotic analysis of the contents of ‘Durdura Bas’, was 

prepared to shed light on YouTube's struggle. 

Keywords: YouTube, Durdura Bas, Disinformation 
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GİRİŞ 

Medyada yanlış bilgilendirme ve dezenformasyon yalnızca bugünün değil, neredeyse her 

dönemin temel tartışma konuları arasında gösterilmektedir. Ancak mecra fark etmeksizin tüm 

medya mesajlarını içerisine alan dezenformasyon sarmalının daha geniş kitlelere ulaşması ve 

daha ofansif bir tutuma yol açması iletişim teknolojilerindeki üstel gelişim sonucunda 

meydana gelmiştir.  

Yeni medya mecralarında kolaylıkla üretilen, yayılan, taraftar bulan yanlış bilgilendirme ve 

dezenformasyonlu içerikler, zaman zaman maksatlı olarak gerçekleştirilirken bazen de 

üretüketicilerden ve editöryal süreçteki boşluklardan dolayı yaşanabilmektedir. Sonuçları 

itibariyle toplumsal etkilere neden olabilen bu içerikler karşısındaki görev ve sorumlulukları 

paylaşan kullanıcılar ve platformlar ise medya okuryazarlığı ana çatısı altında bir dizi faaliyet 

gerçekleştirmektedir.  

Bu girişimlerden biri olarak 2022 yılının Aralık ayında çevrim içi video paylaşım ve sosyal 

medya platformu YouTube tarafından yayınlanan Durdura Bas içeriklerinin yanlış 

bilgilendirme ve dezenformasyon ile mücadele kapsamında hazırlandığı duyurulmuştur. 

Durdura Bas içeriklerinin göstergebilimsel analizini yapmak için kaleme alınan bu çalışma ise 

YouTube’un mücadelesine ışık tutmak amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmanın ilk bölümünde sosyal medyada dezenformasyon süreci irdelenerek sosyal medya 

üzerinden gerçekleşen dezenformasyonlar ile buna yönelik alınması gereken önlemlere 

değinilecektir. Bir sonraki bölümde ise YouTube platformu incelenerek buradaki 

dezenformasyon faaliyetlerine ışık tutulacaktır. Son olarak ise göstergebilimsel çözümleme 

yöntemi ile YouTube’un dezenformasyona yönelik önlem videolarınn analizi yapılarak sonuç 

bölümüne geçilecektir.  

SOSYAL MEDYADA DEZENFORMASYON 

Sosyal medya mecraları günümüzde sahip olduğu birçok özellik ile kullanıcılara avantajlar 

sunmaktadır. Hızlı bir iletişimin sağlanması, bireylerin istediği saat ve zamanda ortama 

ulaşım sağlayabilmesi ve mecraların ücretsiz olması kullanıcıları büyük oranda 

cezbetmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılar aynı zamanda dünyanın istediği her bölgesinde 

yaşanan olayları ve gelişmeleri herhangi bir konvansiyonel medya filtresine uğramadan 

kolaylıkla öğrenebilmektedir. Yurttaş gazeteciliği kavramını ortaya çıkaran bu gelişmeler 

sosyal medya mecralarının gücünü ortaya koyarken aynı zamanda birtakım sorunları da 

beraberinde getirmiştir. Nitekim sosyal ağların görece denetimden uzak olması, kullanıcının 

fikirlerini istediği şekilde yanlış/doğru oluşuna bakmaksızın yayınlayabilmesi ve herhangi bir 

kontrol mekanizmasının olmayışıyla dezenformasyon kavramı tartışılmaya başlanmıştır. 

Dezenformasyon en genel ifade ile olmayan bir durumu varmış gibi gösterme amacına hizmet 

eden bilgisel bir kirliliğin üretim sürecidir (Turan, 2015, s. 110). Burada kasıtlı bir bilgi 

çarpıtma süreci hakimdir. Dezenformasyonla kasıtlı olarak değiştirilmiş bilgiler genellikle 

politik güçler tarafından toplumları etkilemek amacıyla kullanılmaktadır (Tudjman ve 

Mikelic, 2003, s. 1514). Böylece toplum nezdinden farklı bir kanaat oluşturma amacına 

yönelinir ki bu durum günümüzde sosyal medya mecraları üzerinden fazlasıyla 

gerçekleştirilmektedir. 

Her medya tüketicisi aynı zamanda üretici konumuna gelmiştir ve bu sayede sıradan 

vatandaşlar bazen gazetecilere rakip olabilecek şekilde haberler üretebilmektedir (Saka, 2015, 

s. 258) Peki sosyal medya üzerinden üretilen bu haber ve bilgilerin dijital ortama salınımıyla 

birlikte ne tür dezavantajlar ortaya çıkmaktadır? Aydın’a (2020, s. 79) göre sosyal medyada 

kaynağı belirsiz çok sayıda haber yer almaktadır. Buna bağlı olarak dezenformasyon mesajları 

aldatma ve zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Yine sosyal medyadaki haber 
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paylaşımlarında dezenformasyona yönelik birtakım kavramlara özellikle dikkat çekilmektedir. 

Zarar verme potansiyeli taşıyan bu mesajlar genellikle hoşgörüsüzlük, yanlış anlaşılma, 

ayrımcılık ve siyasi kutuplaşma gibi temalar içermektedir (Chadwick ve Vaccari, 2019, s. 7). 

Sürecin üretim ayağında yer alan büyük ölçekli şirketlere bakıldığında faaliyetlerin kâr marjı 

üzerinden sürdüğü görülmektedir. Yani bu şirketler bireylerin sosyal medya mecralarını 

kullanım alışkanlıklarından ziyade kendilerine ne tür metalar oluşturduklarıyla 

ilgilenmektedir. Böylece sosyal medya mecraları denetimden uzak bir hal alır ve şirket 

sahipleri dijital dezenformasyonun ortaya çıkaracağı sonuçlarla ilgilenmezler (Iosifidis ve 

Nicoli, 2021, s. 8). Zira emek üreticisi konumunda bulunan içerik üreticilerinin sosyal 

platformlarda ne ürettikleri onları ilgilendirmez. Bunun yerine ne kadar üretildiği önem 

kazanmaktadır. Üretilen her içerik şirket yöneticilerine reklam verileri ve meta olarak döner ki 

bu durum da kârlarının artmasına olanak sağlar. 

Ulusaşırı şirketlerin elde ettikleri bu kârlar bazen şirketlere yönelik eleştirilerin artmasına 

neden olur. Bir sonraki bölümde bu eleştiriler perspektifinden YouTube’da dezenformasyon 

üretimi ve buna yönelik atılan adımlar incelenecektir. 

DEZENFORMASYON MECRASI OLARAK YOUTUBE 

YouTube her geçen gün artan kullanıcı sayısıyla dikkat çekmektedir. 2022 yılı raporlarına 

göre Hindistan yaklaşık 467 milyon kullanıcının popüler sosyal video platformuyla etkileşim 

kurmasıyla açık ara en büyük izleyici kitlesine sahip ülkesi olmuştur. Takiben ABD, yaklaşık 

247 milyon YouTube izleyicisine Endonezya ise 139 milyon kullanıcıyla sahiptir (Statista, 

2022). Platformun bu denli büyük rakamlara sahip olması yayınlanan videolar ve kullanıcılar 

geri dönüşlerinin ne denli önemli olduğuna işaret etmektedir.  

YouTube’da her geçen gün artan kullanıcı sayısı ve yüklenen videolar platformu, spam 

yorumlar yayınlayan botlar ve trol hesapların taciz edici davranışlarına karşı özellikle 

savunmasız hale getirmektedir (Hussain ve diğerleri, 2018, s. 1093). Bunun sonucunda 

YouTube üzerinden yayınlanan videolar çoğu zaman videoların hileli bir şekilde kullanıcıları 

yanılttığına işaret etmektedir (Bajaj ve diğerleri, 2016, s. 56). Bunun sonucunda YouTube 

üzerinden yayınlanan videoların dezenformasyon üretim sürecine ne tür etkiler yaptığı sorunu 

ortaya çıkmaktadır.  

YouTube bu durumla mücadele edebilmek adına bir dizi girişim hayata geçirmiştir. YouTube, 

platformun herkes için eğlenceli ve keyifli bir ortam olarak kalmasını amacıyla YouTube 

Topluluk Kurallarını geliştirmiştir. YouTube’da nasıl davranılması gerektiğini belirleyen 

Topluluk Kuralları, liste dışı ve gizli içerikler, yorumlar, bağlantılar, topluluk gönderileri ve 

küçük resimler dahil olmak üzere platformumuzdaki tüm içerik türleri için geçerlidir. 

YouTube Topluluk Kuralları, spam ve yanıltıcı uygulamalar, hassas içerik, şiddet barından 

veya tehlikeli içerik, yasal düzenlemelere tabi olan ürünler ve yanlış bilgilendirmeler gibi 

kategorilere ayrılmıştır. Zarara yol açabilecek yanıltıcı veya aldatıcı içeriklere de izin 

vermeyeceğini belirten YouTube bunun için de Yanlış Bilgilendirme Politikalarını hayata 

geçirmiştir. YouTube’a göre gerçek zarara neden olabilecek belirli türdeki yanlış 

bilgilendirmeler (zararlı ilaç veya tedavi yöntemlerini tanıtan içerikler, üzerinde teknik 

değişiklikler yapılan içerikler, demokratik süreçlere müdahale eden içerikler) bu kapsamdadır. 

Ayrıca YouTube Topluluk Kuralları ve Yanlış Bilgilendirme Politikalarını ihlal eden bir 

içerikle karşılaşılması durumunda ilgili içeriğin bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu 

girişimlerin devamında YouTube üzerinden 2022 yılının Kasım ayında paylaşılan “Durdura 

Bas” videoları da dezenformasyonun engellenmesi noktasında önem arz etmektedir. 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde platformun yayınladığı videolar incelenerek 

dezenformasyona yönelik yürütülen faaliyetler incelenecektir. 
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DURDURA BAS İÇERİKLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ 

YouTube, 2022 yılında Durdura Bas içeriğine ilişkin toplam 9 video yayınlamıştır. 

Videolardan 6 tanesi dezenformasyona yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin videolar 

olurken 3 tanesi ise YouTube ekibinin dezenformasyona yönelik ne tür önlemler aldıklarını 

açıkladığı videolardır. Çalışmada YouTube’un yayınladığı ilk altı video göstergebilimsel 

çözümleme yöntemi ile incelenmiştir. İncelemeye ilişkin tablo aşağıdaki gibidir. 

 

 

Gösterge Temel Anlam 

Göstereni 

Yan Anlam Göstereni 

 

 

 

 

Cep 

telefonundaki 

görseli 

parmağı ile 

durduran insan 

 

 

Videoda yolda yürürken 

video izleyen kişi daha 

sonra aniden videoyu 

durdurmaktadır. Dış ses 

ise o anda “Bir hikâyenin 

doğru olduğunu 

varsaymadan önce 

durdura bas” demektedir. 

Görsel bağlamında 

yayınlanan içeriklerin 

kabul edilmeden önce 

denetlenmesi ve 

kontrolden geçirilmesine 

yönelik vurgu 

yapılmaktadır. 

 

 

 

 

 

Bilgisayarda 

araştırma 

yapan insan 

görseli ve ona 

ait videoyu 

durduran insan 

 

Videoda bilgisayardaki 

web sitelerinde gördüğü 

yazı ve görsellere 

sinirlenen ve tepki 

vermek üzere olan kişi 

son anda 

sakinleşmektedir. Dış ses 

ise o anda “Duygusal dile 

kendini kaptırmadan 

önce durdura bas ve 

duyguların manipüle 

ediliyor olabilir mi 

kontrol et” demektedir. 

Burada internette 

yayınlanan görsel ve 

metinlerin kasıtlı olarak 

bireyleri manipüle 

edebileceği 

dezenformasyona 

yöneltebileceğine vurgu 

yapılmaktadır. 
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Tablet 

kullanarak 

internette 

gezinen bir 

kişi ve ona ait 

videonun 

durdurulması 

Videoda tabletiyle 

internette gezinirken bir 

fikir baloncuğu ona aynı 

fikirde miyiz karşıt 

fikirde miyiz diye 

sormaktadır. Bu sırada 

internette gezinen kişi 

sıkıntıya düşmektedir ve 

ne yapacağını 

bilememektedir. O anda 

dış ses “Herhangi bir 

tercih yapmadan önce 

durdura bas ve kendine 

başka seçenekler olup 

olmadığını sor” 

demektedir. Bu videoda 

da özellikle nefret 

söylemi ve politik 

görüşlerin zıtlıkları 

durumunda oluşan fikir 

ayrılığı ve diğer olumsuz 

etkilere yönelik dikkat 

çekilerek kişilerden 

internet ortamında 

ayrıntılı bilgi aramasına 

gitmeleri önerilmektedir. 

 

 

 

 

Çeşitli meslek 

dallarına 

ilişkin 

bireylerin 

gösterilmesi 

 

 

Videoda çeşitli meslek 

dallarına ilişkin 

uzmanların görselleri 

sunulmaktadır. Ancak 

sonrasında tüm bu 

uzmanların sahte kişiler 

olduğu görülmektedir. 

Tam bu anda dış ses 

“İnternette bir uzmana 

güvenmeden önce 

durdura bas ve uzmanın 

yeterliliğini kontrol et” 

demektedir. Bu videoda 

internet ortamında 

dolaşan yanlış veri 

sunumu ve 

dezenformasyona karşı 

bireyler dijital 

okuryazarlık konusunda 

uyarılmaktadır. 

 

 

 

 

Çeşitli 

yazıların yer 

aldığı telefon 

Videoda çeşitli spotların 

yer aldığı telefon 

görselleri yer almaktadır. 

Bu sırada dış ses 
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görselleri 

 

 

 

 

 

“youtube.com/durdurabas 

adresinden yanlış 

bilgilendirme ve 

dezenformasyonu nasıl 

durdurabileceğimizi 

öğren” demektedir. 

Videoda 

dezenformasyona dikkat 

çekilerek YouTube’un 

kullanıcılara yönelik 

destekleyici bir tutum 

içerisinde olduğu 

aktarılmaktadır.  

 

 
 

Bilgisayar 

kullanırken 

yorulan ve 

terleyen insan 

görseli 

Videoda bilgisayar 

kullanırken sıkıntıya 

düşen bir kişi 

gösterilmektedir. Bu 

sırada dış ses “Yanlış 

bilgilendirme ve 

dezenformasyonu fark 

edebilirsin. 

youtube.com/durdurabas 

adresinden öğren” 

demektedir. Burada da 

yine dezenformasyona 

dikkat çekilmektedir. 

 

Videolara ilişkin analizler incelendiğinde YouTube'un yayınladığı videolarda birkaç ana tema 

üzerinde durduğu görülmektedir. Bunlardan birincisi dezenformasyon ile mücadeledir. 

YouTube hemen hemen tüm spot videolarında bu temaya fazlasıyla göndermede 

bulunmaktadır. Haber sitelerinde yer alan metinler, çeşitli sosyal platformlardaki görseller ve 

metinler gibi birçok unsura karşı kullanıcılardan denetim ve başka bir kaynaktan teyit 

yapmanın doğru olacağı önerilmektedir. Bu sayede dezenformasyonun önüne geçilebileceğine 

dikkat çekilmektedir.  

Videolarda dikkat çeken diğer tema ise dijital okuryazarlık olmuştur. Özellikle internet 

ortamında çeşitli mesleki alanlara yönelik uzman görüşlerine başvurulması halinde kişilerin 

uzmanlıklarının araştırılması ve gerektiğinde farklı kaynaklardan teyit yapılmasına vurgu 

yapılmaktadır. Bu noktada dijital okuryazarlığın bireylere katkı ve avantaj vereceği 

aktarılmaktadır. Çalışmalardaki son tema ise YouTube'un kullanıcılara sunduğu destek 

üzerinedir. Videolarda YouTube'un her zaman kullanıcılara destek sağladığı ve videoları 

üzerinden çözüm önerileri sunduğu üzerinde durulmaktadır. 

SONUÇ 

Sosyal medya platformlarının her geçen gün artan kullanıcı sayısı platformları zamanla 

denetimden uzak bir hale taşımaktadır. Buna karşın platformlar ise zaman zaman aldıkları 

çeşitli önlemler ile kullanıcılara ilişkin oluşan negatif unsurları bertaraf etmeye çalışmaktadır. 

Bu bağlamda YouTube’un 2022 yılında yayınladığı “Durdura Bas” videoları önem arz 

etmektedir. Bu bağlamda YouTube’un dezenformasyona yönelik aldığı önlemleri ortaya 

çıkarmak amacıyla hazırlanan bu çalışmada örneklem olarak seçilen “Durdura Bas” 

videolarının altı tanesi seçilerek platformun ortaya koyduğu kavramlara dikkat çekilmiştir. 

276

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



  

Çalışmada en çok dikkat çeken unsurlardan biri YouTube’un dezenformasyona yönelik ciddi 

bir bilgilendirme çabasına giriştiğine yöneliktir. Yayınlanan videoların hemen hemen 

hepsinde dezenformasyona dikkat çekilerek bireylerin bu konuda dikkatli olması gerektiği 

vurgulanmaktadır. 

Çalışmada dikkat çeken bir diğer unsur dijital okuryazarlık olmuştur. YouTube videolarında 

kullanıcıların bilgileri çeşitli kaynaklardan teyit etmesi gerektiğini ve farklı kaynaklara 

başvurmasının doğru olacağını söylemektedir. Bu bağlamda verilen bilgiler dijital 

okuryazarlık faaliyetlerinin önemine dikkat çekmektedir.  

Son olarak ise YouTube yaşanacak her soruna karşın kullanıcılara her zaman yardımcı 

olacağını belirtmektedir. Videolar üzerinden destek ve çözüm önerileri sunacağını ifade eden 

YouTube bu sayede platform üzerinde oluşacak olumsuzlukları önleme gayretinde olacağını 

dile getirmektedir. 

Sonuç olarak bakıldığında YouTube’un yayınladığı videoların dezenformasyonu engelleme 

noktasında önemli veriler sunduğu düşünülmektedir. Buna karşılık bu denli güçlü ve etkin bir 

kullanıcı ağına sahip bir platformun bu tarz eğitici videolara daha fazla yer vermesi gerektiği 

düşünülmektedir. 
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MÜZİKAL İFADE ARACI OLARAK KEMAN YAYININ TARİHSEL SÜREÇ 

İÇİNDEKİ DEĞİŞİM SÜRECİ 

 

 

ÖZET 

Keman yüzyıllar boyunca üzerinde yapılan değişikliklerin sonucunda bugünkü formuna 

ulaşmış bir çalgıdır. Çalgıdaki bu değişim, ses kapasitesinin yanı sıra icracının tekniğini de 

etkilemiştir. Dönemsel farklılıkların yaratmış olduğu birbirinden ayrı stilistik özelliklerin de 

ön plana çıkışıyla kemanın bu değişim süreci tınısal bakımdan da daha belirgin bir şekilde 

gözlemlenebilmektedir. Kemanın değişim süreci, çalgıdan ses üretimini sağlayan yayın da 

değişimiyle koşut bir biçimde seyretmiştir. Yayın 17. yüzyıldan itibaren süregelen biçimsel 

değişimi en belirgin bir biçimde François Xavier Tourte’un modern yayı keşfiyle aşama 

kaydetmiştir. Tourte’un yay üzerinde yapmış olduğu değişikliklerle beraber birçok yeni yay 

tekniği gelişmiş, yay boyunun uzaması sebebiyle de rezonans süresi daha da artmıştır. Bu 

denli bir değişim sonucunda elde edilen ses sayesinde müziğin de farklı bir yöne doğru 

evrildiği değerlendirilmiştir. Keman yayının değişim sürecini inceleyen bu çalışmada nitel 

araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler dönemsel 

özellikler göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı keman yayının 

süreç içindeki değişiminin ortaya çıkardığı yenilikleri saptamaktır. Araştırmanın sonucu 

itibariyle keman yayının biçimsel değişimi ve yapılan yeniliklerle birlikte yeni yay 

tekniklerinin icra edilmeye başlandığı ve böylelikle kemanın solist bir çalgı olarak biraz daha 

ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Keman, Yay, Yay Teknikleri. 

 

 

 

ABSTRACT 

Violin is an instrument that has reached its present form as a result of changes made over the 

centuries. This change in the instrument has affected the technique of the performer as well as 

the vocal capacity. This change process of the violin can be observed more clearly in terms of 

timbre, with the emergence of distinct stylistic features created by periodic differences. The 

change process of the violin has followed a parallel course with the change of the bow, which 

provides the sound production from the instrument. The bow’s stylistic change, which has 

been going on since the 17th century, was most clearly marked by the discovery of the 

modern bow by François Xavier Tourte. With the changes made by Tourte on the bow, many 

new bow techniques have been developed, and the resonance time has increased due to the 

extension of the bow length. Thanks to the sound obtained as a result of such a change, it has 

been evaluated that music has evolved in a different direction. In this study, which examines 

the change process of violin bow, document analysis method, one of the qualitative research 

methods, was used, and the data obtained were evaluated by considering periodic features. 

The aim of the study is to determine the innovations brought about by the change of the violin 

bow in the process. As a result of the research, it has been determined that new bow 
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techniques have been started to be performed with the stylistic change of the violin bow and 

the innovations made, and thus the violin has come to the forefront as a soloist instrument. 

Keywords: Violin, Bow, Bow Techniques. 

 

Giriş 

Kemanın bir çalgı olarak bugünkü şekline ulaşması, uzun yılları kapsayan bir tarihsel süreç 

içinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte yapılan değişikliklerin, çalgı ile icra edilen müziği de 

etkilediği, sesin niteliğinin değişim göstermesi sonucu müziğin farklı özelliklerini bünyesinde 

barındırdığı ifade edilebilmektedir. Bu değerlendirme üzerinden bakıldığında, kemanın bir 

çalgı olarak biçimsel değişimine kısmen koşut olarak eşlik eden yayın değişim süreci de 

müzikal bakımdan belirtilen duruma dâhil edilebilir. 

Çalgıdan ses üretimini sağlayan bir araç olarak yayın nasıl kullanıldığından öte, bahsedilen 

süreç sonundaki değişimiyle ses niteliği konusunda yayın çeşitli seçenekler sunması durumu, 

bu değişimin tanımlanmasında yardımcı bir unsur olarak göze çarpmaktadır. İşitsel olarak da 

anlaşılabilen bu durumun, müzik pratiğinde değişimi önceleyen ve dönemsel koşullara uygun 

olarak farklı stilistik özelliklerin yansıtılmasını sağlayan bir etki sağladığı görülmektedir. 

Yayın tarihsel süreç içindeki değişimiyle birlikte yay tekniğinin gelişmesinin, sesin niteliğinin 

herhangi bir değişikliğe uğramadan rezonans süresinin uzamasıyla birlikte çok sesli müziğin 

gelişimine katkı yapmasının da işaret edilen süreç dahilinde olduğu düşünülmektedir. 

Yayın Tarihsel Değişim Süreci 

Kemanla birlikte yayın yapısı da yüzyıllar içinde değişime uğrayarak bugünkü halini almıştır. 

Müzik yapmak amacıyla kullanılan çalgıların çok eski tarihlerden itibaren yayla çalınmaya 

başlandığı bilinmektedir. Bu eski yaylar ilkel yapısıyla oku fırlatan bir yay gibi dışa doğru 

kavisli bir biçimdedir. 

Telli bir çalgıdan ses çıkarmak için bir yayın kullanılması, keman ailesinin evriminden 

neredeyse altı yüzyıl öncesine kadar uzanmaktadır; Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, keman ve 

viyola çalgıcıları, başlangıçta rebek ve viol gibi diğer telli çalgılarda kullanılan yay türlerini 

benimsemiştir (Stowell, 2001: 38). Orta çağ boyunca ilkel yayın herhangi bir değişim 

yaşamadığı anlaşılmaktadır. Henüz Kemanın icat edilmemiş olması ve başkaca yaylı 

çalgıların kullanılması, bu durumun ana nedeni olarak değerlendirilmektedir. 

 

 
Şekil 1 Ortaçağ ve Rönesans Dönemi Yayları (Stowell, 1992). 

 

Keman yayıyla ilgili yapılan araştırmalar genellikle bazı yazılı tasvirlere ve çoğu araştırılan 

dönemde yaşamış ressamların çizimlerine dayanmaktadır. 17. yüzyıldan daha eski 

dönemlerde kullanılan yaylar ne yazık ki günümüze ulaşamamıştır. Bunun en önemli sebebi 

eğlence müziği içinde şarkı icrası nedeniyle, sesin çalgılara oranla daha fazla ön planda 

konumlandırılması ve yeni bir yayın maliyetinin çok ucuz olması nedeniyle icracılarının 

eskiyen yaylarını atmaları gösterilmektedir. Bu dönemde yaylı çalgıların müzik içinde belirli 

ritmik ifadelerle sese eşlik eder biçimde kullanıldığı ve yay boylarının oldukça kısa olduğu 

görülmektedir. 

1500’den önce birçok farklı form ortaya çıkmış olsa da, yay genellikle sap olarak kullanılan 

bir uçtan karşı uca sabitlenmiş bir at kılı yumağı ile basit kavisli bir çubuk olarak tasvir edildi. 
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Kıl, çubuğun derin kıvrımından dolayı sürekli gergindi, bu da yaya ipin üzerinde yüksek bir 

ağırlık merkezi vererek kontrolü zorlaştırıyordu. Kavis, on altıncı yüzyılda, kılları saptaki 

çubuktan uzak tutan büyük bir parça olan kurbağanın eklenmesiyle çok daha düz bir hale 

getirildi (Stowell, 1992, s. 37). 

Yayın değişim süreci, ilk olarak kemanın daha öncesindeki zamanlardan, yani keman 

pozisyonunda kullanılan rebek veya viol gibi çalgılardan başlayarak incelenmelidir. Fakat 

yapılan araştırmalar neticesinde belirtilen dönemden itibaren kullanılan yayların günümüze 

ulaşamadığı anlaşılmaktadır. Genel kanı olarak oldukça ilkel bir şekilde yapılan bu yayların 

kırılması veya hâlihazırda zaten az sayıdaki kıllarının kopması durumunda maaliyetin 

düşüklüğü sebebiyle onarılmak yerine atıldığı düşünülmektedir. 

En eski yaylar, hayal edilebileceği gibi, en kaba ve en ilkel biçimdeydi. Kesin olarak 

konuşulursa, gerçek “yay
2
” veya bükülmüş baston yaylarıydı, her iki uca da tutturulmuş bir 

dizi kıla sahiptiler (Davidson, 1871: 146). 

Bahsedilen zaman dilimi içinde çalgının nasıl kullanıldığı bu durumun sebeplerinden biridir. 

Keman eğlence aracı olarak dönem müziğinde popüler şarkıların, dansların çalındığı bir çalgı 

olarak ön plana çıkmaktadır. Bir diğer sebep de yay üzerinde bahsedilen değişim süreci içinde 

birçok deneme yapılmasıdır. 

Keman yaklaşık 1600 yılına kadar bir eşlik çalgısı olmuş ve Kuzey Avrupa’da saray dansı 

müziği için dört veya beş parçadan (1 veya 2 keman, 2-3 keman ve bas) oluşan gruplarla ve 

bazen vokal müziği ikiye katlamak için kullanılmıştır (Stowell, 2001:28). 1700’lerde 

müziklerin çoğu dans müziğiydi ve bu nedenle birinci pozisyonda kaldı. Bu da hem çalgıyı 

hem de yayı tutmanın gevşek tarzını açıklayan bir gerçeklikti (Boyden, 1980: 20).  

Yayların fiziksel değişimindeki ikinci adım Barok dönemden önce gelmiştir. Yaydaki kılların 

gerginliğini artırmak üzere çubuk ve kıllar arasına konulan bir tahta parçası bu değişimin ana 

unsurudur. Kısmen gerginlik sağlayan bu parçanın ismi “frog” ya da almanca olarak “frosch”, 

yani kurbağa olarak adlandırılmıştır
3
. Literatüre de bu şekilde geçen bu isim aslında 

kurbağayı değil, bu tahta parçaya benzeyen at toynağının iç kısımındaki bir uzvunu 

nitelemektedir. Bu tip yaylar kullanılırken yayı germek için başparmağa ayrıca ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

 
Şekil 2 Geçmeli Ökçeli Yay (Stowell, 1992). 

 

Barok dönem içinde yay üzerinde birtakım değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir. Ağırlığı 

daha eşit dağıtmak ve yayın uzunluğu boyunca çalınmasını sağlamak için için yayın uç 

                                                 
2
 Ok atmak için kullanılan yay kastedilmektedir. 

3
 Bu çalışmada bahsedilen parça, Türk keman eğitiminde kullanılan ismiyle “ökçe” şeklinde nitelendirilmiştir. 
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kısmıyla kıllar arasındaki yükseklik artırıldı. Yayın dışa olan kavisi eğrisi, hafif düz ila içe 

doğru olacak şekilde yay süreç içinde azaltıldı. Birçok farklı ağaç türü kullanıldı. Yılan ağacı, 

demir ağacı ve çin ağacı gibi ağaçlar denendi. Farklı tasarımlarla yayın uç ve dip kısımlarına 

estetik biçimler verildi. Bu denemeler sonucunda barok dönem yaylarında tek bir standart 

görülmemektedir. 

Barok dönem içindeki farklılıklardan biri de, bu dönem içinde yayların, bu dönemdeki ünlü 

icracıların isimleriyle anılıyor olmasıdır. Bu dönemde yaşamış olan Arcangelo Corelli, ünlü 

bir keman icracısı olarak ön planna çıkmış, keman için bestelediği eserlerini uzun bir barok 

yay ile seslendirildiği bilinmektedir. Genel İtalyan karakterini gösteren bu yay, daha sonra 

“Corelli Yayı” olarak anılmıştır. 

Barok dönemde yay yapımındaki büyük yenilikler zanaatkârlardan çok müzisyenlerle 

ilişkilendirilir. Adını Corelli’den (1653–1713) alan yay türü, daha uzun ve daha düz bir 

çubuğa ve çubuğu ökçeye uygun şekilde saçtan uzağa kaldırmak için aşağı dönük bir uca 

sahiptir (Stowell, 1992, s. 37). Corelli yayı teorisyenler tarafından bir karşılaştırma için ölçüt 

olarak ele alınsa da, Corelli’nin bu yayı çalan bir portresine sahip değiliz ve mevcut 

açıklamalar ve temsiller, Corelli yayının tutarlı bir resmini vermiyor. Woldemar’ı izleyen 

Fetis’te bu tür bir yay, Tartini’nin daha kısa ve daha küçük bir kopyası olarak temsil edilir 

(Boyden, 1980). 

 

 
Şekil 3 17 ve 18. Yüzyıllarda Keman Yayının Değişimi (Stowell, 2001: 42). 

 

17. Yüzyılın ortalarına gelindiğinde yaydaki gerginlik seviyesini artırmak amacıyla metal 

parçalar da kullanılmaya başlanmıştır. Bu sorunu çözmek için tasarlanan yaylardan biri de 

“Crémaillère” olarak isimlendirilen yay olmuştur. Çubuğun üstüne yerleştirilen metal dişliler 

sayesinde yayın gerdirildiği bu yay çeşidinde, farklı gerginlik seviyleri bu dişliler sayesinde 

elde edilebilmiştir. 
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Keman çalma tekniği geliştikçe, bu eksiklikler her ikisi de on yedinci yüzyılda gerçekleşen iki 

buluşla giderildi. 1650 civarında, kılı takmak için daha önceden kullanılan ilkel yöntem 

sadeleştirildi. Bunun için, yay çubuğunun dibine tutturulmuş birkaç dişliden birinin üzerine 

metal bir halka bağlandı. Ökçe, çubuğun alt tarafındaki bir oluk veya rayda hareket etti. 

Ökçeden kıl bandının asılacağı bir gömme oyulduktan sonra, yay gerginliği hızla 

değiştirilebildi. Çarklar birbirine yakın olduğundan, farklı derecelerde yay gerginliği mümkün 

hale geldi. Fransızca “Crémaillère” kelimesi genellikle bu tür yaylar için benimsenmişti 

(Kolneder, 1998: 233). 

 

 
Şekil 4 Viyana Kültür Tarihi Müzesi'nden Crémaillère Yay (Kolneder, 1998: 233). 

 

17. yüzyıl boyunca farklı amaçlar için kullanılan birçok yay çeşidi görülmektedir. Fransa’da, 

dans müziği ve opera için daha düz bir yay kullanılırken, İtalya’da cantabile geleneğinden 

dolayı daha uzun, düz ya da dışa kavisli bir yay kullanıldığı, Almanya’da ise çok sesli 

müziğin daha popüler olması nedeniyle kavisli bir yay biçiminin kullanıldığı bilinmektedir. 

Özellikle Fransa’da popüler olan kısa, hafif ve oldukça düz yaylar dans müzisyenleri için 

idealdi. İtalya’da sonat ve konçertonun artan hâkimiyeti, daha büyük dinamik aralıklara 

erişebilen ve genellikle şarkı formu için uygun olan daha uzun ve düz modellerin 

kullanılmasını teşvik ediyordu. Orta uzunluktaki sağlam, dışbükey yaylar, muhtemelen Alman 

çok sesliliğinin pratiğinde daha fazla kolaylık sağladığı için Alman sanatçılar tarafından tercih 

edilme eğilimindeydi (Stowell, 2001: 39). 

Genel olarak bakıldığında 18. Yüzyıldan itibaren yayların hem şekil hem de malzeme 

bakımından büyük değişim yaşadığı ifade edilebilir. Yayın en temel problemi olan kıl 

gerginliğine çözüm sağlayıcı değişim, vida sistemiyle gerçekleşmiştir. Böylelikle yaydaki 

gerginlik daha sabit hale getirilmiş ve icracının yaya göstereceği baskı arttığından kemandan 

üretilen sesin gürlüğü ve tınlama süresi artış göstermiştir. Bu dönem içinde uzunluk başta 

olmak üzere vida sisteminin değişimi en büyük farklılık olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kılın ökçeye tutturulduğu vida ayar mekanizması, 1700 civarında anonim olarak geliştirildi 

ve sonunda evrensel olarak benimsendi (Stowell, 1992, s. 37). On yedinci yüzyılın sonuna 

gelindiğinde, ökçedeki bir vida gözünden geçirilen ayar vidası icat edildi ve küçük gelişmeler 

dışında, ökçe mekanizması o zamandan beri aynı kaldı. Hill koleksiyonunda 1694 yılından 

kalma bir yay, bu yay kılı sıkma mekanizmasına sahip bilinen en eski yaydır (Kolneder, 

1998). 

18. Yüzyıl 

18. yüzyıl başlarında yayın, kemandan daha hızlı bir gelişim gösterdiği ifade edilmektedir. Bu 

yüzyılın başlangıcında, daha önce tanımlanan İtalyan yayı ile Fransız yayı arasında halen bazı 

farklılıklar olduğu söylenebilir. Ancak zaman içinde müziğin değişimiyle sonat formunun 
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egemen hale gelmesi sonucu yayın biçimsel yapısının daha uzun ve düz bir şekle evrildiği 

gözlemlenmiştir. Bu dönemde nadir de olsa yay çubuğu açısının içe doğru kavis yaptığı 

yaylara da rastlanmıştır. Klasik dönem içindeki yayların en büyük farklılığı da aslında bu 

çeşitlilikten ileri gelmektedir. Bu zamana kadar geliştirilen değişikliklerin bazılarını veya 

toplu bir biçimde birkaçını bünyesinde bulunduran yaylar üretmek dönem içinde keman ve 

yay yapımcıları tarafından tercih edilir bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kemanın solist bir çalgı olarak ön plana çıkması, senfonik eserler seslendiren yaylı 

gruplarının dönem içinde yaygın hale gelişi gibi etmenler yayın ses üretimi konusundaki 

işlevini daha önemli bir hale getirmiştir. Bu dönemin virtüöz sanatçıları, yay tekniğinin 

gelişmesinde önemli bir pay sahibi olmuştur. Modern keman yayına giden süreç içinde 

modern yay tekniğinin gelişimine de katkı sağlayan Giovanni Battista Viotti, Rodolphe 

Kreutzer ve Niccolò Paganini gibi sanatçılar, icra ettikleri veya besteledikleri eserler itibariyle 

yayın önemini vurgulamıştır. 

Viotti’nin “Le viyolon, c’est l’archet!” formülü, keman çalmanın tüm dönemleri için 

mantıksal olarak geçerlidir (Moser, Moser, & Nösselt, 1966). 18. yüzyıl boyunca ulusal 

müzik ekollerinin birbirlerinden etkilenmeye başlaması, kemanın ses gürlüğünün artmasına ve 

daha geniş nüans yelpazesini yapabilmesine yönelik isteğin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Bunun sonucunda yay doğal olarak yapısal bir evrim sürecine girdi. Yay çubuğunun daha 

uzun ve içe kavisli olacak şekilde üretilmesine sebep olan süreç, 18. yüzyılın ortalarına doğru 

swan-bill olarak adlandırılan yay ucu sayesinde, çubuk ile kıllar arasındaki mesafeyi yay 

tekniğinin gelişimi için en uygun konuma getirmiştir (Tamer, 2011: 66). 

Çubuğun düzleştirilmesi, yay kılı ve çubuğun yeterli şekilde ayrılmasını sağlamak için pike 

(veya kuğu) başının yüksekliğinde ve eğriliğinde değişiklikler yapılmasını gerektirdi. 18. 

yüzyılın ortalarına doğru, yapımcılar “modern” yayın içbükey kıvrımını tasarlamaya 

başladıklarında, ortada uygun değerde yay kılı - çubuk ayrımı için uç tasarımında daha fazla 

değişiklik yapılması gerekiyordu (Stowell, 2001: 39). 

 

 
Şekil 5 Oxford Ashmolean Müzesi’nden Barok Dönemden İtibaren Yayların Değişimi 

Figürü (Stowell, 2001: 40). 
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Modern Yay 

Günümüzde modern yay olarak tanımlanan özelliklerin çoğu François Xavier Tourte
4
’un 

getirmiş olduğu yenilikler olarak kabul görmektedir. Tourte’un 1785 ve 1790 yılları arasında 

keman yayları üzerinde çalışmaya başladığı bilinmektedir. Tourte’un yapmış olduğu modern 

yaylar genel olarak kendisinden önceki dönemlerde gerçekleşen değişimlerin sonucunda 

ortaya çıkmıştır. Tourte yaşamış olduğu dönemin öncesindeki yapılan değişimlerin hepsini 

daha sağlam, stabil ve mükemmel hale getirmiştir. Tourte’un getirdiği en büyük yenilik 

pernambuk ağacının kullanımı ve yayın ökçesinde bir gümüş yüksük kullanarak kılların eşit 

ve düzenli bir biçimde dağılımını sağlamasıdır.  

Tourte’un, yayın yapısını ve tasarımını değiştirmek için büyük keman virtüözü Giovanni 

Battista Viotti’nin tavsiyelerine başvurduğu değerlendirilmektedir. Yayın yapısal dengesini 

geliştirmek ve en iyi oranları hesaplamak için matematiksel hesaplar yapmıştır. Bu hesaplar 

sonucunda da yayı uzatmış, çubuk ve eklenen parçalarla birlikte onu daha ağır bir hale 

getirerek her iki tarafta da daha dengeli olmasını sağlamıştır. 

Viotti, 1781’de Paris’e gelmiş ve 1782 ve 1783 sezonunda Concert Spirituel’de büyük 

başarılar elde etmiş, bu başarının ardından Paris’te yaşamaya karar vermiştir. Büyük olasılıkla 

Viotti, Tourte’un yaylarını performans testine tabi tutmanın yanı sıra ona uzun uzun 

danışmanlık yaptı. Sadece müzikal yorumlama tarzı yaya büyük talepler getiren bir kemancı, 

gerekli yapısal değişiklikleri tanımlayabilirdi (Kolneder, 1998: 236). Viotti’nin bir Tourte 

yayı kullanmış olması gerektiği varsayımı kaçınılmazdır. Viotti, 1792’de İngiltere’ye kaçmak 

zorunda kalmıştır. Çünkü devrimci Fransa’da sarayla bağlantısı onun da hayatını tehlikeye 

atmıştı. Elbette Viotti, İngiltere’ye giderken onunla birlikte bir Tourte yayını almış olmalı ve 

İngilizler 1792’ye kadar Tourte model bir yay bilmiyorlarsa - ki bu pek olası görünmüyor - 

bunu bu tarihten sonra, özellikle de Viotti, Cramer’i İngiltere’deki önde gelen kemancı 

pozisyonundan aldığından beri biliyor olmalılar (Boyden, 1980). 1789’da Avrupa'yı kasıp 

kavuran siyasi olaylar olmasaydı, Fransız yayının tercih edilmesi ve bunun sonucunda çalgı 

donanımlarında gerekli değişiklikler, bu küçük müzisyen grubu için dar görüşlü kalabilirdi. 

Marie Antoinette ve diğer aristokratların favori icracıları Viotti ve Duport canları pahasına 

kaçtı, Viotti Londra'ya gitti ve Duport, Berlin'de ağabeyi Jean-Pierre’e katıldı. Diğer Fransız 

solistlere ve Romberg ve Spohr'a göre, devrim olayları ve ardından gelen Napolyon 

Savaşlarının siyasi kargaşası, 18. yüzyıl himaye sisteminin güvenli ve emniyetli ortamını yok 

etti (Walden, 2021). 

                                                 
4
 “Tourte le jeune” yani “Genç Tourte” olarak isimlendirilmiştir. 
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Şekil 6 Farklı Yay Yapımcılarının Yay Ucu Modelleri (Bachmann, 2013). 

 

Ses üretiminin yoğunluğu, Viotti’nin konçertolarında bulunan çeşitli yay vuruşları ve zıt 

dinamik nüansların tümü, güçlü, esnek ve hassas bir dengeye sahip bir yay gerektiriyordu. 

Aradığı çalım özellikleri bunlardı ve bunlar, Tourte tasarımlı yayın ayırt edici nitelikleri 

haline geldi. Kemancı Michel Woldemar tarafından bazen “Viotti yayı” olarak adlandırılan bu 

yay, kısa sürede Viotti'nin öğrencileri Johann Friedrich Eck, Rode, Pierre Baillot ve Rodolphe 

Kreutzer ile çello işbirlikçisi Jean-Louis’in tercih ettiği çubuk haline geldi (Walden, 2021). 

Tourte, pernambuk ağacından yapılan çubuğa daha hassas bir gerginlik vermek için onu 

ısıtarak şekil vermiştir. Böylelikle yaylarının mükemmel bir dengeye sahip olmalarını 

sağlamıştır. İç tarafa doğru gerçekleşen eğim sayesinde hızlı tepki veren bu yaylar hem 

sautille, saltando ve ricochet gibi zıplayan yay tekniklerinin uygulanışını kolaylaştırmış, hem 

de uzun süreli ve eşit şekilde sürdürülen seslerin kullanıldığı cantabile gibi stillerin icrasını 

sağlamıştır. Ayrıca nüans farklılıkları ve müzikal ifadelerin aktarılması konusunda icracıya 

oldukça geniş bir palet sunmuştur. 

Çubuğu oymak yerine ısıyla bükerek, ahşabın doğal esnekliğini en üst düzeye çıkardı ve 

çubuk uzunluğunu ve konikliğini standartlaştırdı. Sıklıkla sekizgen çubukları şekillendiren uç 

formları, ciddiden değiştirilmiş balta sürümlerine kadar değişiyordu. Kurbağalar, ağır uçları 

dengelemek için giderek daha sağlam hale geldi ve daha fazla ağırlık için dekoratif 

malzemelerle işlendi. Bir yüksük eklenmesi, artan sayıda kılların düz ve eşit kalmasını 

sağlamak için başarılı bir yöntem olduğunu kanıtladı (Walden, 2021). 
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Şekil 7 Modern Yayda Vida Mekanizması (Stowell, 1992: 40). 

 

Tourte ayrıca keman ailesinin yaylarının uzunluğunu ve ağırlığını standartlaştırdı, keman yay 

çubuğunun ideal uzunluğunu 74-5 cm ve ideal toplam ağırlığı yaklaşık 56-60 gr olarak 

belirledi. Viyola yayları biraz daha kısa ve daha ağırdı. Tourte yayının belirgin içbükey 

kıvrımı, uçta basınç uygulandığında yay kılının çubuğa dokunmasını önlemek için ucun 

tasarımında değişiklikler yapılmasını gerektirdi (Stowell, 2001: 45). 

Tourte model yay, sanatçıların daha güçlü bir ton üretmelerini sağladı ve özellikle başlangıç 

döneminde baskın olan sürekli cantabile stiline çok uygundu. Gerektiğinde, pürüzsüz yay 

geçişleriyle minimum ses farklılaşması yeteneği, daha sonraki “kesintisiz ifade” idealini 

gerçeğe daha da yaklaştırdı. İşaret parmağı basıncı ve yay hızı sabit kalan normal bir düz yay 

vuruşu, uzunluğu boyunca eşit bir ton üretti, çünkü çubuğun şekli ve esnekliği işaret parmağı 

basıncının eşit olarak dağıtılmasını sağladı. Bu basıncın, yay hızının, temas noktasının, 

hareket tipinin ve diğer teknik hususların çeşitlenmesi, dinamik veya uzun crescendo ve 

diminuendoların ani değişikliklerini içeren karşıtlık unsurunun önemli bir rol oynadığı çağdaş 

estetik idealler için çok önemli olan daha geniş bir ifade aralığını sağlamıştır (Stowell, 2001: 

46). 

 
Şekil 8 1-François Tourte 2-François Tourte 3. François Tourte 4. François Tourte 5. 

Worain (Paris) 6. Hill & Son (London) (Bachmann, 2013). 
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Sonuç 

Yay üzerinde meydana gelen değişimler şüphesiz ki uzun bir zaman aralığında meydana 

gelmiştir. Yapılan değişiklikler bazı kaynaklarda belirli isimlere atfedilirken bazı kaynaklarda 

ise oldukça farklı hikâyeler üzerinden türlü mitler oluşturulmuştur. 

Bu süreç içinde yapımcılardan daha çok icracıların, yani Corelli, Tartini ve Viotti gibi 

dönemin ünlü keman sanatçılarının isimleriyle bazı yayların isimlendirildikleri veya 

anıldıkları görülmektedir. Bu durum da yay yapımcılarının tıpkı kemanın önde oluşu gibi geri 

planda kalmaları sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bu sebepten 18. yüzyıl öncesindeki yaylardaki 

meydana gelen değişimleri tanımlamak ve yapımcıya ithaf etmek doğru bir yöntem olarak 

görülmemektedir. 

Eski dönemlerde yapılan yaylar için genellikle yılan ağacının tercih edildiği görülmektedir. 

Bu ağaç genel olarak dayanaklı olmasının yanı sıra yapısı itibariyle uzun bir süre yaş 

kalabilmesi sayesinde modern yaylara oranla daha hafif ve daha esnek bir yapıya sahip 

olduğu görülmektedir. Bu durumdan ötürü modern yaya oranla daha hafif olan bu tip yaylarda 

modern yay tekniklerinin daha kolay bir şekilde icra edilebileceği değerlendirilmiştir. 

Güney Amerika’da yetişen ağaçların kullanılması sonucunda yaydaki en önemli değişimin 

yaşandığı değerlendirilmiştir. Pernambuk olarak isimlendirilen ağaçtan elde edilen yay 

çubuğuna, yontulmak yerine ısıtılarak şekil verilmiştir. Ağacın içbükey kavislendirilebilir 

hale gelmesi yaydaki en önemli değişim olarak görülmektedir. Yayın uç kısmında meydana 

gelen değişim de yayın balansını etkileyen unsurlardan biridir. “Swan-Bill” olarak 

isimlendirilen bu değişiklik sayesinde yaya uç kısımda da baskı gösterilebilmektedir. Barok 

yaylardaki uç kısıma doğru daralma durumuna karşın böylelikle yayın farklı bölgelerinde bir 

denge sağlanmıştır. 

Genel anlamda yayla ilgili yapılan değerlendirmelerde, Tourte öncesindeki yaylar için kaba, 

basit ve ilkel olarak tanımlama eğiliminin bulunduğu söylenebilir. Ancak yay araştırmaları 

incelendiğinde yayın yapısal değişiminin uzun bir süreç içinde belirli denemeler üzerinden 

gerçekleştiği, yapılan bu denemelerin dönem müziklerinin yapısal özellikleriyle koşut 

biçimde olduğu söylenebilir. Çalışmada bahsedilen bütün faktörlerin işaret ettiği üzere yay 

gelişiminin, tek bir bölge, tek bir yapımcı veya tek bir özellik üzerinden tarif edilmesinin 

doğru olmaması gibi, yayın çalgıyla olan ilişkisinin dönemsel bağlamda da araştırılarak 

incelenmesi konuyla ilgili daha doğru bir yargının oluşmasını sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Toplumsal cinsiyet kavramı tartışmalara hızla konu olmaya devam etmektedir. Genellikle 

yetişkinlerin bakış açısı baz alınarak yapılan çalışmalara destek olması amacıyla, bu 

çalışmada çocuk bakış açısı ele alınarak toplumsal cinsiyet kavramına ve rollerine 

yaklaşılacaktır. Özellikle de çeviride kimlik kapsamında çocuk edebiyatında ve daha da 

özelinde çocuk masallarında toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yansıtıldığı merak konusudur. 

Orijinal metinlerde kullanılan cinsiyet özelliği taşıyan kavramlar, söylemler, cümleler ve hatta 

görseller çeviri metinlerde nasıl karşılık bulmaktadır? Çevirmenin kimliği çeviriye ne kadar 

etki etmektedir? Kadın çevirmen kadın kimliğini çeviriye yansıtarak taraf olmuş mudur? 

Alice adında bir kız çocuğunun macerasına tanık olunan masalın çevirisinde alınan kararlar 

çeviride kimlik bağlamında bir anlam ifade etmekte midir? Orijinal metinde geçen cinsiyet 

kavramları çeviride ne tür bir işleme tabi tutulmuştur? Tuhaf karakterlerle ve olaylarla 

karşılaşmasına rağmen iyi huylu ve kibar bir çocuk profiline sahip olan Alice, çeviride yaşına, 

çağına uygun yetişkin olarak mı ele alınmıştır? Alice’nin masalda geçen hayvan karakterlere 

hitap şekli çeviride nasıl şekillenmiştir? Sorularına yönelik yapılan çalışmanın amacı “Alice 

Harikalar Diyarında” masalının Türkçe çevirisini çeviride kimlik bağlamında incelemektir. 

Çalışmada doküman inceleme yöntemi kullanılacaktır. Çevirmen Şirin Etik’in kadın 

kimliğinin çeviride etkisi olup olmadığı ele alınacaktır. Toplumsal cinsiyet kavramı ve 

rollerine, bu kavrama çocuk açısından bakışa, çocuk edebiyatında, masallarda ve Alice 

Harikalar Diyarında’ da bu rollerin yansıtılıp yansıtılmadığına yer verilecektir. Masalda geçen 

tüm kahramanların cinsiyet özellikleri orijinal metin ve çeviri metin karşılaştırması yapılarak 

irdelenecektir.  

Anahtar kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Masal, Çeviride Kimlik 

 

 

 

ABSTRACT 

The concept of gender continues to be the subject of rapid debate. In order to support studies 

that are generally based on the perspective of adults, this study will approach the concept of 

gender and gender roles from the perspective of children. In particular, how gender roles are 

reflected in children's literature and more specifically in children's fairy tales within the scope 

of identity in translation is a matter of curiosity. How do the gendered concepts, discourses, 

sentences and even images used in the original texts correspond in the translated texts? How 

much does the translator's identity affect the translation? Does the female translator take sides 

by reflecting her female identity in the translation? Do the decisions taken in the translation of 

the fairy tale about the adventure of a girl named Alice make sense in terms of identity in 

translation? How are the gender concepts in the original text treated in translation? Is Alice, 
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who has the profile of a good-natured and polite child despite encountering strange characters 

and events, treated as an age-appropriate adult in translation? How is Alice's way of 

addressing the animal characters in the tale shaped in translation? It is aimed to analyze the 

Turkish translation of the fairy tale "Alice in Wonderland" in the context of identity in 

translation in tht study. Document analysis method is used in the study. Whether the translator 

Şirin Etik's identity as a woman has an impact on the translation will be discussed. The 

concept and roles of gender, the view of this concept from the perspective of children, 

whether these roles are reflected in children's literature, fairy tales and Alice in Wonderland 

will be discussed. The gender characteristics of all the characters in the fairy tale will be 

analyzed by comparing the original text and the translated text. 

Keywords: Children's Literature, Fairy Tale, Identity in Translation 

 

Giriş 

Cinsiyet, insanların kadın veya erkek olduğunu gösteren, yaradılıştan itibaren onlara verilen 

fiziksel ya da biyolojik özelliklerdir. Cinsel organlar ve üreme sistemine dair genetik farklılık 

“kadın” ve “erkek” arasında en temel cinsiyet farkı olarak ortaya çıkar. “Cinsiyet (sex)” 

doğuştan gelen ve insanlara tanrı tarafından yüklenen biyolojik bir özellikken “toplumsal 

cinsiyet (gender)”, toplum ve yaşadıkları coğrafi kesim tarafından biyolojik cinsiyetleri 

üzerinden insanlara biçilen kültürel ve sosyal kalıplardır. Cinsiyet anne karnında oluşmakta, 

toplumsal cinsiyet doğumdan sonra şekillenmektedir. Cinsiyet, insanların doğumla gelen 

fiziksel özellik ve farklılıklarını ifade ederken diğer kavram, farklılıkların toplumsal açıdan 

nasıl algılandığına bağlı ortaya çıkan kimliklerdir. Bu yönünden bakıldığında, toplumsal 

cinsiyet bir gösterge biçimi olarak, cinsiyete yüklenen çeşitli toplumsal anlamlar ve 

bahsedilen anlamların taşıyıcısı olan sosyo-kültürel performans, pratik ve temsil biçimlerinin 

bütününe karşılık gelir. (Uluocak ve diğerleri, 2014). Kadınlar küpe takar, erkekler takamaz, 

kadınlar yemek yapar, erkekler yapamaz, erkekler araba sürebilir, kadınlar süremez, erkekler 

etek giyemez, kadınlar pantolon giyemez gibi yaklaşımlar, bireysel olarak kimliği gelişmeyen 

kişilerde, toplumsal cinsiyeti şekillendiren yaklaşımlara örnek olarak verilebilir. Gültekin, 

çalışmasında, iki önemli kavramın ayrımını “Toplumsal cinsiyet insan icadıdır. Sonradan 

öğrenilir ve değişime uğrayabilir. Hatta bu nedenle, toplumdan topluma, bir zaman diliminden 

diğerine farklılıklar gösterebilir.” Şeklinde ifade eder. (Gültekin, 2013:1). Ancak toplumsal 

cinsiyet ve cinsiyet kavramlarının açılımında yalnızca kadın ve erkek olgusundan 

bahsedilemez. Kendini erkek veya kadın olarak görmeyen üçüncü cinsiyetten, karşı cins 

yerine kendi cinsine ilgi duyan eşcinsellerden hem erkek hem dişi üreme organıyla dünyaya 

gelen hermafroditlerden hem erkek hem kadın gibi hisseden interseksüellerden, karşı cinse 

geçmeye meyilli olan transseksüellerden ve cinsel yönelimi belirten tüm etiketleri 

kullanmaktan kaçınan pomoseksüellerden ve daha pek çok farklı cinsiyetten bahsetmek de 

mümkündür. Bu bağlamda kadın ve erkeğe atfedilen çeşitli toplumsal cinsiyet rollerinin 

çocuk edebiyatında nasıl yansıtıldığı, masallar özelinde nasıl okura aktarıldığı merak 

konusudur. Aynı zamanda bahsedilen toplumsal roller orijinal metinlerde farklı, çeviri 

metinlerde farklı şekillerde mi ele alınır? Çeviride kimlik açısından değerlendirildiğinde, 

çevirmenin kimliği masal çevirilerine ne düzeyde yansı”maz”r mı?  

Çeviride kimlik çerçevesinde çocuk edebiyatı ve masal örneklerini inceleyebilmek amacıyla 

öncellikle “çocuk edebiyatı” hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. “Çocuk edebiyatı”, 2-14 yaş 

arası bireylerin duygu ve düşüncelerini geliştirmeye yönelik yazılı ve sözlü formda tüm 

eserleri içerir. Genel hedefleri arasında sözü edilen yaş grubunun “ruhsal ihtiyaçlarını 

karşılamak, ilgi duydukları konuları göz önüne almak, dinleme ve eleştiri yeteneklerini 

geliştirmek, alıcı ve ifade edici dil gelişimlerine katkı sunmak, kitap sevgisi aşılamak, 

gelişmekte olan iç ve dış dünyalarına katkıda bulunmak, yaratıcı güçlerini harekete geçirmek, 

eğitim hayatlarına destek vermek, zihinsel gelişimlerini ve kavram gelişimini desteklemek, 
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edebî ve estetik değerler kazandırmak ve en önemlisi de yaşam gerçeklerine hazırlamak” yer 

alır.
1
  

 

Çocuk edebiyatı tür bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir. Masallar, resimli kitaplar, 

çizgi romanlar, tiyatro eserleri, roman ve hikâyeler, şiir kitapları ve biyografiler bu zenginliğe 

ortak olan eser türleridir. Mevcut çalışmada ise “masal” türünde yazılan “Alice Harikalar 

Diyarında” adlı eser ele alınmaktadır. İngiliz Yazar Lewis Carroll tarafından kaleme alınan 

eserde baş kahramanın rüyasında bir harikalar diyarında geçirdiği maceralar okura iletilir. 

Ancak baş kahraman Alice, gerçekten harikalar diyarında mıdır? Harikalar diyarı neresidir? 

Bu diyar “harika” olarak nitelenebilecek özelliklere sahip midir? Bir tavşan deliğinden 

geçerek bambaşka bir dünyaya açılan Alice, hangi kahramanlarla karşılaşır? Onlarla nasıl 

iletişim kurar? Kahramanların cinsiyetleri nedir? Hangi toplumsal cinsiyet rolleri masalın 

kahramanlarına yüklenmiştir? Orijinal metinde geçen roller, çeviride nasıl karşımıza çıkar? 

Feminist çeviri açısından bakıldığında ise “kadın” çevirmen kimliğini ne derece metnin 

çevirisine yansıtmıştır? Bahsedilen mekân ve karakterler çeviride farklılaşmış mıdır? Tüm 

sorulara yanıt bulacak düzeyde bir araştırma için masallar ve incelenen eser hakkında bilgi 

sahibi olunması gerekir.  

“Masal” genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekle yaşayan, çoğunlukla 

insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları 

anlatan edebî tür.
2 

Kültürümüzün bir parçası hatta taşıyıcısı olan masalların toplumsal değeri 

büyüktür. Temelde arzuya dayalı olsa da değişmekte olan toplumsal yapıya göre 

şekillenmektedir. Kültür yapısına göre şekillenen masal, o yapının gerçekleri ve hayalleri 

kapsamında sabit görüşler sunmak durumundadır. Masal, kadın ve erkeğin rollerini de belirli 

kalıplar içerisinde sunmaktadır. (Atay, 2019). Çalışmanın amacı “Alice Harikalar Diyarında” 

eserini, içerikte bahsedilen başlıklar ele alınarak orijinal metin ve Türkçe çevirisi 

karşılaştırmalı şekilde feminist çeviri özelinde analiz etmektir.  

Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri 

Kültürel bir yapıya karşılık gelmekte olan “toplumsal cinsiyet” aile, coğrafya ve zaman gibi 

etmenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İnsanlar dişi ya da erkek olarak doğmasına 

rağmen yetişme ve sosyalleşme sürecinde kendilerini yönlendiren bazı sosyal ve kültürel 

değerleri cinsiyetlerinin üzerine koyarlar ya da koymak zorunda hissederler. Hangi 

sorumlulukları alacaklarını, hangi mesleği yapacaklarını, nerede nasıl davranmaları 

gerektiğini, okul ve iş gibi geniş çaplı yaşam dönemlerinin nerede ve nasıl şekilleneceğini, ne 

tür tavır ve tutumlara sahip olacaklarını, toplum tarafından yüklenen toplumsal cinsiyet 

kalıplarına göre belirlerler. Simge Saraç, çalışmasında bu konuda şöyle söyler: “Toplumsal 

cinsiyet rolleri, toplumun tanımladığı ve bireylerden yerine getirilmesini beklediği birtakım 

beklentiler olarak tanımlanabilir.” (Saraç, 2013:27).  

Biyolojik olarak farklı olan erkek ve kadın bir de toplum tarafından ayrıştırılır. Cinsiyete 

uygun tutumların sergilenmesi beklenir ve bu tutumların geliştirilmesi bebeklik döneminden 

itibaren başlar. Çocuklara kız veya erkek olarak büyümeleri öğretilir. Çocukların katıldığı 

aktivitelerde “kızlar evcilik oynar, erkekler futbol oynar gibi”, oynadıkları oyuncaklarda 

“kızlar bebekle oynar, erkekler arabayla oynar gibi”, kullandıkları nesnelerde “kızlar pembe 

kalem kullanılır, erkekler mavi kalem kullanır gibi”, meslek tanıtımlarında “kızlar hemşire 

olur, erkekler mühendis olur gibi” dahi cinsiyetlerine uygun olup olmadığı yönünde 

yönlendirmeler yapıldığına dair toplumsal kabullenmeler mevcuttur. Buradan hareketle 

toplumsal cinsiyet, kadın-erkek ayrımından çok daha fazlasını ifade etmeye başlar. Kadın ve 

erkekler kendilerine yüklenen anlamları bilinçli ya da bilinçsiz olarak taşımaya başlar ve 

                                                           
1 https://www.turkedebiyati.org/cocuk-edebiyati-kavrami.html E.T. 19.11.2022 /18.10 
 
2 https://sozluk.gov.tr / Türk Dil Kurumu Sözlükleri / E.T. 19.11.2022 / Saat: 01:11 
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toplumda yer aldıkları statü de bu anlamlara göre şekillenir. Saraç, toplumun bireylere farklı 

roller öğrettiğinden, sosyal yapı içinde çeşitli rollere uygun yaşanmasının beklendiğinden söz 

eder. Babalık, annelik, gibi rollerin toplumsallaşma süreci içinde kazanılan roller olduğundan 

bahseder. (Saraç, 2013:28). Toplumsal cinsiyet bu denli belirli kalıp yargıları bulunan bir 

oluşum süreci olduğundan, yüklenen rollerin her alanda olduğu gibi çocuk edebiyatına 

yansıması da oldukça mümkündür.   

Cinsiyet Nedir?  

Cinsiyet (sex), bireylerin doğumdan itibaren gelen fiziksel özelliklerini ifade eden bir 

kavramsallaştırmadır. (Uluocak ve diğerleri, 2014:48). Ancak cinsiyet, kadın ve erkek olarak 

iki kategoriyle sınırlandırılamaz. Kendini erkek ya da kadın olarak görmeyen üçüncü 

cinsiyetten, karşı cins yerine kendi cinsine ilgi duyan eşcinsellerden hem erkek hem dişi 

üreme organıyla dünyaya gelen hermafroditlerden hem erkek hem kadın gibi hisseden 

interseksüellerden, karşı cinse geçmeye meyilli olan transseksüellerden ve cinsel yönelimi 

belirten tüm etiketleri kullanmaktan kaçınan pomoseksüellerden ve daha pek çok farklı 

cinsiyetten bahsetmek de mümkündür.
3
  

Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Kavramına Çocuk Açısından Bakış 

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet kavramlarına çocukların bakış açısından erişmek için öncelikle 

“çocuk” kavramının ne olduğu ve hangi standartlardaki bireylere çocuk denildiğini bilmek 

gerekir. Bebeklik ve ergenlik çağı arasındaki insanlar çocuk olarak adlandırılır. 18 yaş altı 

bütün bireyler çocuktur.
4
 Çocuklar dünyaya dişi, erkek ya da üçüncü cinsiyete sahip olarak 

gelirler. Hangi cinsiyetle doğmak istedikleri elbette çocuklara sorulmaz. Ancak doğumdan 

sonra çocukların yetişme süresince, sosyalleşmelerinde, okul döneminde, mesleğe yönelmede, 

çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelerde, taşıdıkları cinsiyete özgü davranmaları beklenir. 

Değişmez yargılara ve öğrenilen kalıplara dönüşen bazı söylem ve dayatmalar kız ve erkek 

çocuklara yetişme süresince ciddi boyutlarda yansıtılır. Dişi veya erkek cinsiyetiyle doğan 

çocuklar sosyalleşme sürecinde toplumun cinsiyetlere özgü belirlediği roller çerçevesinde kız 

ya da erkek çocuk olmayı öğrenirler. (Saraç, 2013:27). Kullandıkları nesnelerden katıldıkları 

etkinliklere, oynadıkları oyunlardan kişilik özelliklerine, giydikleri kıyafetlerin renklerinden 

taktıkları aksesuarların çeşitlerine varana kadar kız ve erkek çocuklara cinsiyetlerine özgü 

davranmaları gerektiği öğretilir. Kız çocukların pembe giydirilmesi, uzun saçlı ve hanım 

olması, prenses olarak adlandırılması, oyuncak bebeklerle oynaması, evcilikte anne rolüne 

bürünmesi; erkek çocukların mavi giydirilmesi, oyuncak arabayla oynaması, evin veliahdı 

olarak adlandırılması, evcilikte baba rolüne bürünmesi ve erkekler ağlamaz kalıbına 

sokulması gibi örnekler toplumsal cinsiyeti şekillendiren örnekler olarak ele alınabilir. Çok 

erken yaşta çocukların fiziksel ve psikolojik olarak etkilenmesine ve davranmasına neden olan 

toplumsal cinsiyet rolleri, onların kendilerini keşfetmesine engel olmaktadır.  Çocukların ilgi 

alanına giren çoğu durumda toplumsal cinsiyet rolleri ön plana çıkar. Çocuk edebiyatında da 

bu rollerin etkisinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bir sonraki başlıkta çocuk 

edebiyatında toplumsal cinsiyet rollerinin nasıl yansıtıldığı genel olarak ele alınacaktır.  

Çocuk Edebiyatında Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yansıtılması 

“Çocuk edebiyatı”, 2-14 yaş arası bireylerin duygu ve düşüncelerini geliştirmeye yönelik 

yazılı ve sözlü formda tüm eserleri içerir. Resimli kitaplar, öyküler, kısa hikayeler, dergiler, 

şiirler, karikatürler, romanlar, masallar ve daha pek çok çeşit çocuk edebiyatının zenginliğini 

gözler önüne sermektedir. Çocukların hem ruhsal hem dilsel bağlamda gelişmesine yardımcı 

olan bu edebiyat türü, onların dış dünyayı tanımasına ve diğer kız ve erkek çocuklarının neler 

yaptığını, nasıl hissettiğini ve neler söylediklerini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ve 

kendi yaşlarındaki çocuklardan nelerin beklendiğini de öğretir. Toplumsal cinsiyet inşasında 

                                                           
3
 https://listelist.com/seksuel-ile-biten-kelimeler/ E.T. 18.11.2022 / 13.08   

 
4
 https://mayavakfi.org/cocuk-haklari-sozlesmesi/ E.T. 03.12.2022 / Saat: 00:28  
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da önemli bir role sahip olan çocuk edebiyatı, onlara erken yaşta toplumsal normları ve 

değerlerin sunulduğu bir araç niteliği taşır. Dumanlı ve Esen, çalışmalarında bu konuya dair 

Brooks-Gunn ve Lynch’in “Bir bütün olarak edebiyat çocuklara kendi dünyalarının hikâyesini 

anlatır; toplumun değerlerini ve hem kadın erkek yetişkinlerin hem de kız ve oğlan çocukların 

oynaması beklenen roller hakkında bilgi aktarır.” ifadesine yer vermektedir. (Dumanlı & 

Esen, 2022). Çocuk edebiyatı yapıtlarının, çocuklara anadilinin inceliklerini öğretmekle 

birlikte toplumsallaştırmanın da aracı olduğunu ifade eden Dumanlı ve Esen aynı zamanda 

Kanat (2012)’tan yaptıkları alıntıyla çocuk edebiyatı yapıtlarında ya da edebiyat başlığı 

altında çocuklara sunulan kitaplarda, çocuğun yaşama ilişkin birçok yargıyla örtük ya da açık 

şekilde buluştuğunu, bunların en önemlilerinden birinin kadına ilişkin yargılar olduğunu 

belirtmektedir. Toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını sürdürmek ya da terk etmek için dil, 

işlevsel bir araç olarak görev görebilir ancak bu durum çocuk edebiyatına yansımaz ya da 

çocuklara toplumsal cinsiyet rollerini kalıp şeklinde öğretmeye devam eder.  

Erken çocukluk döneminde kimliğin gelişiminde oldukça önemli bir role sahip olan çocuk 

edebiyatı türleri, toplumsal cinsiyete ilişkin kalıp yargıları içerir ve özellikle de kadın ve kız 

çocuklarını sınırlı rollerle ve özelliklerle betimler. Kadınlar genellikle ikincil karakter olarak 

okura aktarılır. Özel alan olarak nitelendirilen ev ortamında anne, eş, kız çocuğu olarak 

bulunurlar. Erkek karakterler ise daha çok merkezi rollerde başkahraman olarak betimlenirler. 

Ev dışındaki alanlarda mesleklerini icra eden, lider ve karar verici kahraman olarak ortaya 

çıkarlar. Çocuk edebiyatına da yanlı bir şekilde yansımakta olan toplumsal cinsiyet rolleri, 

çocukların cinsiyetçiliği öğrenerek büyümesine sebep olur. Çocuk edebiyatına dahil olan 

metinlerde olay kurgusu birbirinden farklı olsa da erkek karakterler daha etkin kadın 

karakterler edilgen şekilde betimlenir. Erkek karakter yönetir ve kurtarır, kadın karakterler ise 

başkalarını takip eder ve onlara hizmet eder. (Dumanlı & Esen, 2022).  

Masallarda Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Yansıtılması 

Çocuk edebiyatı, çeşitli metin türlerini içeren zengin bir edebiyat sahasıdır. Masallar da çocuk 

edebiyatı altında incelenen ve birçok araştırmaya konu olan metin türlerinden birisidir. 

Çocukların hayatında oldukça kilit bir role sahip olan masallar, çocukların gelişim ve 

sosyalleşme sürecinde onları yarınlara hazırlar. Çocukların öngörü yeteneği edinmesine, dil 

gelişimini hızlandırmasına ve okuma alışkanlığı kazandırmasına da yardımcı olan masal türü, 

çocukların topluma adapte bireyler olarak yetişmesine katkı sağlar. Nasihatlerden çok daha 

etkili olan masallar çocukların iyi ve kötüyü ayırt etmesinde de somut bir girdi olarak 

görülebilir. Somut girdilerin çıktılarını incelemek içinse olay örgüsüne, dahil olan 

karakterlere, karakterlerin cinsiyetlerine dair analizlerin yapılması gerekir. Her bir masal 

karakterinin yazar tarafından belirlenen bir cinsiyeti vardır. Karakterler kadın ve erkek olarak 

betimlenebileceği gibi cinsiyetsiz varlıklar olarak da betimlenebilir. Masallarda birçok farklı 

senaryo işlenir ve bu senaryoların şekillenmesinde önemli olan kavramlardan biri de 

toplumsal cinsiyettir.  Toplumsal rollerin yeniden üretilmesinde ve kültürel şekilde okura 

aktarılmasında önemli bir nokta olan masallar, çocukların karakterlerle özdeşleşmesine de 

olanak sunar. Kadın, erkek ve cinsiyetsiz olan roller belirlenerek çocukların eğitiminde ve 

kazanımında hayat bulur. (Sezer, 2004). Çalışmada örnek olarak ele alınan “Alice Harikalar 

Diyarında” masalında karakterlere yüklenen toplumsal cinsiyet rolleri ise bir sonraki başlıkta 

ele alınmaktadır.  

Alice Harikalar Diyarında Karakterlerine Yüklenen Toplumsal Cinsiyet Rolleri  

“Alice Harikalar Diyarında” masalının çevirisinde kimlik arayışına geçmeden önce masalda 

yer alan karakterlerin hangi cinsiyete ve toplumsal cinsiyet rollerine sahip olduğunu anlamak 

amacıyla karakterlere dair bir tablo hazırlanmıştır. Tablonun amacı karakterleri bir bütün 

olarak sunmaktır. Orijinal metinde ve çeviri metinde geçen cümleler ve karakterleri anlatan 

kelimeler tabloda eksiksiz şekilde verilmiştir. Kendilerine dair kelime ya da cümle 

293

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 
 

bulunmayan karakterler için görsel kullanılmıştır. Bağlantıya tıklayarak tablo içeriğine 

ulaşılmaktadır.  

Karakter Cinsiyet 

Tablosu.xlsx
 

Alice Harikalar Diyarında Türkçe Çevirisine Çeviride Kimlik Bağlamında Bakış 

Lewis Carroll’ın bir çocuk masalı olarak kaleme aldığı “Alice Harikalar Diyarında” 

günümüze kadar sayısız incelemeye konu olmuştur. Adından sık sık söz ettiren masal 

yüzlerce uyarlaması yapılan, film, dizi ve animasyonlara konu olan ve çocuk edebiyatı 

sınırlarını aşmış bir eserdir. Baş kahraman Alice’nin bir tavşan deliğinden içeriği kayarak 

yaşadığı maceraları konu alan masalda çocuk zihninin rengarenk köşelerine uzanılmaktadır. 

Beyaz Tavşan’ı görünce ardından koşup onun yaşam alanına giren Alice, kendini harikalar 

diyarı olarak adlandırılan bir yerde bulur. Karakterleriyle ve kurgusuyla oldukça tuhaf olan 

diyarda birçok gizli anlam yatar. Bu tuhaflık ve gizli anlamlar yalnızca çocukların değil aynı 

zamanda yetişkinlerin de ilgisini çekmektedir. Çalışmanın amacı ise masalın Türkçe çevirisini 

çeviride kimlik bağlamında incelemektir. Alice adında bir kız çocuğunun macerasına tanık 

olmanızı sağlayan masalın çevirisi nasıl yapılmıştır? Kadın çevirmen kadın kimliğini çeviriye 

ne derece yansıtmıştır/yansıtmış mıdır?   

İncelemeye öncelikle baş karakter Alice ele alınarak başlanmıştır. Masalın ana karakteri 

olarak işlenen Alice, tuhaf karakterlerle ve olaylarla karşılaşmasına rağmen iyi huylu bir 

çocuk olduğunu gözler önüne serer. (Ruiter, 2019). Bazı karakterlerden bıkmış hissetse de 

kibarlığını korur. Uygun davranışları sayesinde diğer karakterlerle olan etkileşimi artar. Daha 

sonra diğer karakterlerin incelemesi yapılmış, onlar hakkında yapılan betimlemeler ve genel 

olarak kimliği yansıttığı düşünülen cümleler İngilizce ve Türkçe karşılaştırmalı şekilde 

tablolaştırılmıştır. Kadın çevirmenin kadın kimliğini çeviri çıktısında yansıtıp yansıtmadığı 

araştırılarak bazı cümle örneklerine aşağıda yer verilmiştir.   

 
İNGİLİZCE- ALMANCA TÜRKÇE AÇIKLAMA 

Please, ma’am, is this New Zealand or 

Australia? And what an ignorant little 

girl she’ll think me! No, it will never do 

to ask; perhaps I shall see it written up 

somewhere.
5
 

 

(Aber natürlich werde ich sie fragen 

müssen, wie das Land heißt. Bitte, liebe 

Dame, ist dies Neuseeland oder 

Australien? (Und sie versuchte dabei zu 

knixen, – denkt doch, knixen, wenn man 

durch die Luft fällt! Könntet ihr das 

fertig kriegen?) Aber sie werden mich 

für ein unwissendes kleines Mädchen 

halten, wenn ich frage! Nein, es geht 

nicht an zu fragen; vielleicht sehe ich es 

irgendwo angeschrieben.)  

Hanımefendi, söyler misiniz lütfen, 

burası Yeni Zelanda mı? Yoksa 

Avusturalya mı? Böyle bir soru 

sorduğum için benim son derece cahil 

bir küçük kız olduğumu düşünecekler! 

Hayır asla sormayacağım: Belki bir 

yerde yazıyordur ülkenin adı, oradan 

okurum.  

“Bilgisiz, habersiz, cahil ve bilmez” 

anlamlarına gelen “ignorant” kelimesi, 

Alice’yi tanımlarken çevirmen tarafından 

“cahil” karşılığı tercih edilerek 

çevrilmiştir. Çevirmenin karakteri 

aşağılamak için “cahil” kelimesini seçtiği 

düşünülse de böyle bir durumun söz 

konusu olmadığı yorumu yapılabilir. 

Karakterin yaşına uygun şekilde “belli bir 

konuda yeterli bilgisi olmayan” anlamına 

gelecek şekilde çevirisi yapılmıştır.  

Even if my head would go through, 

thought poor Alice.  

(Und wenn auch mein Kopf hindurch 

ginge, dachte die arme Alice.)  

Zavallı Alice, “Başımı içeri sokabilsem 

bile…”  

“Sefil, yoksul, az, verimsiz, kötü, zayıf ve 

zavallı” gibi anlamlara gelen “poor” 

kelimesi, Alice’yi tanımlarken çevirmen 

tarafından “biçare” anlamında 

çevrilmiştir. Burada çevirmenin, 

karakterin zor durumda olduğunu 

                                                           
5
 Masalın İngilizcesine https://www.gutenberg.org/files/28885 adresinden ulaşılmıştır.  
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anlatabilmek amacıyla “zavallı” 

karşılığını tercih ettiği düşünülmektedir.  

“Drink me”, but the wise little Alice was 

not going to do that in a hurry.  

 

(Es war bald gesagt, Trinke mich, aber 

die altkluge kleine Alice wollte sich 

damit nicht übereilen.)  

“Beni iç” demesi kolaydı kolay 

olmasına, ama küçük bilge Alice bunun 

için acele etmeyecekti.  

“Akıllı, bilgili, bilge, deneyimli, becerikli 

vb.” anlamlara gelen “wise” kelimesi, 

Alice’yi tanımlarken çevirmen tarafından 

“bilge” karşılığı tercih edilerek 

çevrilmiştir. Çevirmenin karakteri 

sevimli ve akıllı şekilde okura aktarmak 

istediği için “bilge” anlamını tercih ettiği 

düşünülmektedir.  

"You ought to be ashamed of yourself," 

said Alice, "a great girl like you" (she 

might well say this), "to go on crying in 

this way! Stop this moment, I tell you!" 

 

(Du solltest dich schämen, sagte Alice, 

“solch großes Mädchen” (da hatte sie 

wohl recht) “noch so zu weinen! Höre 

gleich auf, sage ich dir !”) 

“Kendinden utanmalısın,” dedi Alice. 

“Senin gibi kocaman bir kız (bunu 

söylemeye hakkı vardı) böyle ağlar mı 

hiç! Kes şunu hemen, sana diyorum!”  

“Büyük, mükemmel, iyi, önemli, 

muazzam, ulu vb.” anlamlarına gelen 

“great” kelimesi, Alice’yi tanımlarken 

çevirmen tarafından “kocaman” 

karşılığıyla tercih edilmiştir. Çevirmenin, 

karakteri psikolojik olarak rahatlattığı 

yönünde okura aktarmak amacıyla 

“kocaman bir kız” şeklinde çevirdiği 

düşünülmektedir.  

"I won't indeed!" said Alice, in a great 

hurry to change the subject of 

conversation. "Are you—are you fond—

of—of dogs?" The Mouse did not 

answer, so Alice went on eagerly.  

 

(“Nein, gewiß nicht!” sagte Alice, eifrig 

bemüht, einen andern Gegenstand der 

Unterhaltung zu suchen. “Magst du – 

magst du gern Hunde ?” Die Maus 

antwortete nicht, daher fuhr Alice eifrig 

fort.) 

 

 

 

 

“Elbette!” dedi Alice bir çırpıda, konuyu 

değiştirmek için. “Peki siz, köpekleri 

sever misiniz?” Fare yanıt vermeyince, 

Alice de hevesle devam etti.  

Alice orijinal metinde fareye “you” diye 

hitap eder. Almancasında da ‘du’ ile aynı 

düzey korunmuştur ancak Türk çevirmen 

bunu “siz” diye çevirmeyi tercih eder. 

Çevirmenin, Alice’nin kibarlığını 

göstermek amacıyla “siz” şeklinde 

çevirdiği düşünülmektedir.  
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Very soon the Rabbit noticed Alice, as 

she went hunting about, and called out to 

her in an angry tone, "Why, Mary Ann, 

what are you doing out here? Run home 

this moment and fetch me a pair of 

gloves and a fan! Quick, now!" 

 

(Das Kaninchen erblickte Alice bald, und 

wie sie überall suchte, rief es ihr 

ärgerlich zu: “Was, Marianne, was hast 

du hier zu schaffen? Renne 

augenblicklich nach Hause, und hole mir 

ein Paar Handschuhe und einen Fächer! 

Schnell, vorwärts.”) 

Tavşan çok geçmeden etrafı araştıran 

Alice’yi fark etti ve öfkeyle ona 

seslendi: “Mary Ann, ne yapıyorsun 

burada? Çabuk eve koş ve bana bir çift 

eldivenle yelpaze getir! Çabuk, hemen!”.  

Tavşan karakteri Excel tablosunda da 

belirtildiği üzere erkektir. Cümleden 

hareketle erkek olarak betimlenen 

tavşanın kız Alice karakterine emir 

verdiği görülmektedir. Cümlenin yapısını 

bozmamak ve anlamda kaymaya yol 

açmamak amacıyla çevirmenin, cinsiyeti 

göz ardı ederek çeviriyi olduğu gibi 

yansıttığı düşünülmektedir.  

"Miss Alice! Come here directly and get 

ready for your walk!' 'Coming in a 

minute, nurse! 

 

(Fräulein Alice! Kommen Sie gleich, es 

ist Zeit zum Ausgehen für Sie!) 

“Bayan Alice! Hemen buraya gelin ve 

yürüyüş için hazırlanın! “Hemen 

geliyorum dadıcığım! 

“Matmazel, bayan, hanım, kız” 

anlamlarında kullanılan “miss” kelimesi 

Alice’yi tanımlarken çevirmen tarafından 

“bayan” olarak tercih edilmiştir. Alice bir 

kız çocuğu olmasına rağmen “bayan” 

hitabının kullanılması, çevirmenin, 

karakteri burada yetişkin bir kadın gibi 

göstererek çeviri yaptığını 

düşündürmektedir.  

"He took me for his housemaid," she 

said to herself as she ran. 

 

(Es hält mich für sein 

Hausmädchen,“sprach sie bei sich selbst 

und lief weiter.”)  

Koşarken kendi kendine “Beni 

hizmetçisi sandı” dedi.  

Küçük Alice’yi tanımlarken kullanılan 

“housemaid” kelimesi “hizmetçi” 

anlamına gelir. Çevirmen bu kelimenin 

anlamını cinsiyetçi şekilde değiştirmeden 

olduğu gibi çeviri yapmıştır.  
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Tartışma ve Sonuç 

Alice Harikalar Diyarında masalı çeviride kimlik bağlamında ele alındığında orijinal metin, 

Almanca ve Türkçe çeviri metin karşılaştırılarak örnek cümleler tablo şeklinde çalışmada 

verilmiştir. Karakter tablosuna bakıldığında karakterlere dair orijinal metinde geçen cümleler, 

çeviri metinde de karakterlerin cinsiyetlerini ve toplumsal cinsiyet rollerini gözler önüne 

sermektedir. Çeviri metinde orijinal metinden uzaklaşan ve cinsiyetçi şekilde kullanılan kalıp 

ve kelimelere karakterleri betimlerken sıkça rastlanmaktadır. Çevirmenin seçtiği bazı 

kelimeler Alice karakterini çocukluktan uzaklaştırmakta ve ona büyük insan rolü 

yüklemektedir. Kullandığı birtakım sıfatlar çocuk karakteri kadınlaştırmaktadır. Buradan 

hareketle çevirmenin metinde kadın kimliğinin baskın olarak görüldüğünü söylemek 

mümkündür. Bu durum masalı çocuk seviyesinden yetişkin seviyesine çekmektedir. Aynı 

özellik Almanca çeviride de gözlemlenmektedir. Daha detaylı şekilde inceleme yapmak adına 

sonraki aşamalarda masal hem kadın hem erkek çevirmen tarafından çevrilen metin şeklinde 

ele alınabilir ve kıyaslama yapılarak çeviride kimlik bağlamında incelenebilir.  

Alice Harikalar Diyarında, yazıldığı dönemden bu yana ses getirmekte, bir kimlik, varlık ve 

hatta yetişkinlik masalı olarak görülmektedir.  Alice karakterinin merakı, kendine olan 

güveni, kendini test ederek her koşula uyum sağlaması, akla, güç ve prestij dolu bir dünyayı 

“harika” olarak nitelendirmesi, bir tavşanı takip ederek delikten aşağıya korkmak yerine 

cesurca inmesi, coşkun yapısı, pervasız ve boyun eğmez ruhu bir kadının basmakalıp rolleri 

reddederek kendini bulduğunu gözler önüne serer. Masalda yer alan ve güçlü erkek rolüne 

sahip olan tırtıl, kral, çılgın şapkacı gibi karakterlere karşı gelen Alice aynı zamanda harikalar 

diyarındaki yolculuğuna başlamasına ön ayak olan ablasının dünyasını da reddeder. 

Problemleri çözmek için zekâsını kullanan, her işe burnunu sokan ve izinsiz yiyip içen Alice, 

orijinal metinde oldukça güçlü bir kadın karakter olarak okura aktarılır. Sonuç olarak, Alice 

Harikalar Diyarında birçok feminist çalışmaya göre güçlü feminist bir eser olarak kabul 

edilmektedir. Yalnızca kadın çevirmen üzerinden yola çıkılan bu araştırmada elde edilen 

veriler henüz ön bulguları oluşturmaktadır. Kapsamı daha geniş olan bir çalışma yapabilmek 

ve masala dair feminist çeviri bağlamında daha fazla veriye ulaşmak amacıyla, masalın erkek 

bir çevirmen tarafından çevrilen metninin, kadın çevirmeninkiyle karşılaştırılmalı olarak 

incelenmesi önerilmektedir.   
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ABSTRACT 

The term "blue economy" refers to the sustainable use of ocean resources and ocean 

development initiatives for economic growth, enhanced livelihoods and employment 

opportunities, and the health of ocean ecosystems. Blue economy can provide employment, 

promote economic expansion, lessen the effects of climate change, and assist feed a growing 

world population. India and other coastal countries have a tremendous socioeconomic 

opportunity to utilise ocean resources wisely for the benefit of society thanks to the blue 

economy. The worldwide Blue Economy has expanded as a result of the increase in demand 

for ocean-related goods including seafood and energy production. 

Keywords: Blue economy, India, Opportunity,  Sagarmala   

 

Introduction 

The "Blue Economy" concept has grown in popularity in the twenty-first century. Professor 

Gunter Pauli of the United Nations University (UNU) was the first to introduce the Blue 

Economy ideology in 1994(Cisneros-Montemayor et al., 2019; Smith-Godfrey, 2016). World 

Bank defined the blue economy as the "sustainable use of ocean resources for economic 

growth, improved livelihoods, and jobs while preserving the health of ocean 

ecosystem"(Martínez-Vázquez et al., 2021; Roberts & Ali, 2016; Tirumala & Tiwari, 2022). 

Oceans cover three-quarters of the Earth’s surface and contain 97 per cent of the world's 

water. Oceans also constitute 99 per cent of the planet's living space(Cisneros-Montemayor et 

al., 2019; Hussain et al., 2017; Lee et al., 2021; Martínez-Vázquez et al., 2021). It establishes 

an inclusive approach that enables coastal countries to share the benefits of ocean resources 

with everybody. It fosters the involvement and collaboration of all social groups and sectors 

that are vulnerable. Renewable Energy, Fisheries, Water Transportation, Tourism, Climate 

Change, and Waste Management are essential aspects of the Blue Economy (Steven et al., 

2019).  
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According to pre-pandemic OECD estimates, the international Blue Economy was predicted 

to develop twice as fast as the rest of the world economy. In the present -COVID-19 global 

scenario, the blue economy, combined with market opportunities, allows for the conservation 

and development of intangible 'blue' resources like carbon sequestration and coastal resilience 

and decision-making to assist vulnerable countries in mitigating the disastrous effects of 

climate change (Asaf Humayun & Naghmana Zafar, 2014). The global ocean economy is 

estimated to be worth roughly US$1.5 trillion every year. Sea transport accounts for 80% of 

worldwide trade volume(van Wyk, 2015). The fisheries sector provides 350 million jobs 

worldwide. Offshore oil resources are expected to account for 34% of crude oil output by 

2025(Campbell et al., 2021; Rayner et al., 2019; Voyer et al., 2021). 

 

 
Source: Worldbank, 2022 

 

 

Method 

An emerging idea called the "Blue Economy" promotes better management of our ocean 

resources. The study is primarily based on secondary data from various literature. The study 

also uses world bank data.  

India and Blue Economy 

The Blue Economy was emphasised as one of the ten essential pillars of growth in India's 

Vision of New India by 2030. It emphasises the need to improve the lives of coastal 

populations and accelerate their development. The purpose of India's Blue Economic Policy 

Framework should be to boost the country's GDP by fostering long-term, inclusive growth 

while also harmonising with national security priorities and the international development 

agenda. India has a 7517-kilometre-long coastline, 12 major ports, and 187 minor ports, 

which handled 633.87 million tonnes of cargo in 2019. The sea transports 95 per cent of 

India's commercial volume. The Exclusive Economic Zone of India, which covers two million 

square kilometres and contains a significant amount of crude oil and natural gas, is rich in 
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both living and non-living resources. It has the potential to boost value in coastal industry and 

services, trade, deep-sea minerals, aquaculture, and marine-related technologies. More than 40 

lakh fishermen and other major coastal areas depend on the coastal economy(Tirumala & 

Tiwari, 2022). 

Fisheries, an essential oceanic resource, is at the heart of the Blue Economy, as one of the 

Indian Ocean's primary resources that feed millions of individuals and make a significant 

contribution to the livelihoods of coastal communities. It contributes significantly to food 

security, poverty reduction, and business prospects. Fish production increased dramatically 

from 0.86 million tonnes in 1950 to 11.5 million tonnes in 2010.  

Although the price of crude oil has recently plummeted, the potential of future normalisation 

(a return to higher prices) should not be overlooked, necessitating the Indian Ocean Rim 

Association (IORA) member States' sustained attention to alternative renewable energy 

sources. Solar and wind energy are examples of renewable energy sources that are already in 

use worldwide. On the other hand, additional renewable energy subsidies are in high demand 

to reduce the reliance on fossil fuels even more. As a result, this is an excellent time to 

investigate the ocean's renewable energy potential. Wind, wave, tidal, thermal, and biomass 

sources have tremendous potential for sustainable "blue energy" in the ocean. 

The seaport and maritime transport industry are vital priority sectors under the Blue 

Economy. Despite maritime transport and shipping transactions on the rise in the region, there 

is an uneven distribution of commerce among the rim countries, with just a small number of 

countries benefiting economically from maritime exchanges and transportation. Seabed 

mineral research and mining are receiving much attention with dwindling inland mineral 

reserves and rising industrial demands. Minerals found on the seabed represent a rapidly 

growing prospect for economic growth in coastal nations' Exclusive Economic Zones (EEZs) 

and outside national authority. Although seabed exploration in the Indian Ocean has begun, 

the commercialisation of these resources is hampered by the fact that the Member States have 

limited data on the resources in their Exclusive Economic Zones (EEZs), as well as a lack of 

capacity for exploration, mining, and processing of these minerals. Due to its contribution to 

the development of an eco-sustainable and highly efficient civilisation, marine biotechnology 

(or Blue Biotechnology) is regarded as a field of significant interest and potential. 

Aquaculture is one of the most important aspects since new approaches will aid in the 

selective breeding of species, boosting production sustainability, and improving animal 

welfare, including food supply adjustments, preventive, and therapeutic interventions, and the 

use of zero-waste recirculating systems. Aquaculture goods will be improved as well to 

achieve ideal nutritional characteristics for human health. Another important area of marine 

biotechnology is the creation of renewable energy products and processes, such as using 

marine algae as a source of energy. Furthermore, the marine environment is a largely 

untapped source of novel compounds that could be used as novel drugs, health, nutraceuticals, 

and personal care products; Blue Biotechnology could also be involved in addressing critical 

environmental issues such as bio-sensing technologies for in situ marine monitoring, 

bioremediation, and the development of cost-effective and non-toxic antifouling technologies. 

Maritime tourism, along with allied marine activities (such as cruise tourism), is a rising 

business that contributes significantly to a country's economy and jobs. However, if not 

managed properly, these activities may create a parasitic relationship with the ecosystem, 

resulting in the destruction and degradation of marine habitats and the environment, 

biodiversity loss, marine pollution, and resource overexploitation. Sustainable coastal tourism 

can help preserve artisanal fishing communities, provide opportunities for subsistence fishing, 

safeguard the environment, and contribute to long-term economic development. To address 

these concerns, additional and more oversized marine protected areas (MPAs) are needed, as 

well as the establishment and promotion of sustainable marine tourism, funding opportunities 
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for MPAs, and the development of more marine parks, among other things. Marine parks 

provide billions of dollars in critical ecological services around the world, in addition to 

offering locations for relaxation and enjoyment. Whale and dolphin watching is one of the 

world's fastest-growing marine tourism sectors, and it is also developing in the IORA region. 

Tourism for whale and dolphin viewing can provide economic, social, and environmental 

benefits to coastal communities, such as inclusive economic growth and job creation while 

encouraging the conservation of marine animals and habitats.  

Project Sagarmala 

The name "Sagarmala" is a combination of the Hindi words "Sagar" and "mala," both of 

which imply "garland. The Sagarmala Programme was first proposed by Atal Bihari 

Vajpayee's National Democratic Alliance (India) government in 2003 as a maritime 

counterpart to the Golden Quadrilateral, another project under his administration in the roads 

and highways sector. The programme attempted to accelerate industrial development by 

utilising India's enormous coasts and industrial canals. In March 2015, the Narendra Modi 

cabinet gave its approval. Sagarmala is a large-scale initiative to improve domestic 

manufacturing and EXIM competitiveness while benefiting coastal people The project's goal 

is to improve inland waterways and coastal shipping, which will modernise marine logistics 

by creating a million new jobs and lowering logistics costs, among other things (Ministry of 

Ports, 2022). 

It focuses on the sustainable use of ocean resources, contemporary fishing techniques, and 

coastal tourism development for coastal communities and people. Sagarmala's objective is to 

cut logistics costs for domestic and EXIM goods while investing minimally in infrastructure. 

Studies conducted under Sagarmala have revealed the chances of reducing overall logistics 

costs, enhancing the economy's overall efficiency and increasing export competitiveness. The 

most optimum mode of evacuation to and from ports for both EXIM and domestic cargo has 

been identified using a multi-modal logistics optimisation model. The model implies that 

logistics optimisation has much potential. Moving freight by sea or inland waterway systems 

can be 60 to 80 per cent cheaper per tonne-kilometre than by road or rail. On the other hand, 

coastal shipping and interior waterways continue to have a small modal share (Ministry of 

Ports, 2022). Several manufacturing and demand centres in India are located near rivers and 

coastlines; however, they are underutilised. Coastal ships and interior waterways, rather than 

rail or road, have significant potential for moving raw materials and finished products 

between these centres. The Four Pillars of Sagarmala: 

 
Source: Ministry of Ports Shipping and Waterways 
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Findings 

Future capacity at or near coastal sites could be a lever for developing efficient supply chains 

in businesses where logistical costs of bulk raw materials, intermediates, or finished goods 

represent a significant component of the cost of goods sold. Oil refining (particularly in India, 

where 75 to 80 per cent of crude oil is imported), power, cement/clinker, steel (and raw 

materials like pellets) are examples of such businesses. Future capacity could be built in 

highly competitive coastal regions, either near-end markets or near raw material sources. This 

could lower overall logistical costs and, as a result, the cost of the final product. In 

comparison to other countries, India's total cost of EXIM container movement is much 

greater. The transport duration is highly variable (ranging from seven to seventeen days), 

making it difficult for exporters to arrange container logistics and meet tight customer 

deadlines. As a result of the long transit time, there is more inventory across the supply chain. 

In India, the weighted average distance between the manufacturing hinterlands and the port is 

700–800 kilometres, compared to 150–300 kilometres in China (Tirumala & Tiwari, 2022). 

Although India outperforms China in terms of transportation costs over a comparable 

distance, the longer hinterland-to-port distance in India contributes to more outstanding prices 

for exporting and importing containers. The Sagarmala goal revolves around the concept of 

"port-led growth." Port-led growth focuses on logistics-intensive companies (those in which 

transportation accounts for a significant share of expenses or where timely logistics is a vital 

success factor). 

Discussion 

Do the blue economy has any significant effect on the Indian economy? The Union Cabinet 

adopted the Sagarmala Programme in 2015 intending to develop the port infrastructure 

holistically along the 7,516 kilometres of the coastline through modernization, mechanisation, 

and computerization. The Sagarmala Programme's goal is to lower logistics costs for domestic 

and EXIM (Export-Import) trade with a minimum investment in infrastructure. By 2025, 

Sagarmala could increase India's exports of goods to 110 billion USD and add an estimated 

10 million new jobs (four million in direct employment). India is a rapidly expanding 

economy, the Indian ports are a major contributor; over 95% of all international traffic in 

goods goes through Indian seaports (Tirumala & Tiwari, 2022). However, Indian ports 

continue to lag behind foreign ports in a number of sectors. The Sagarmala project has been 

started in order to alleviate all the issues that Indian ports are now experiencing. 

Conclusion 

A stronger ability to withstand disturbances in the economy and environment can be attributed 

to the ocean. Better health outcomes, greater biodiversity, more stable employment 

opportunities, and a safer environment for future generations are all benefits of investing in 

the decarbonization of shipping, sustainable seafood production, and ocean-based renewable 

energy(Golden et al., 2017; Smith-Godfrey, 2016; Wenhai et al., 2019). If constructed near 

the shore or waterways, these businesses can be fundamentally competitive. They would be 

aided by a modern and efficient port infrastructure and a seamless multi-modal connection. 

The populace in the surrounding areas would be adequately skilled to take advantage of the 

available economic opportunities. Under these four pillars, the Sagarmala National 

Perspective Plan (NPP) has identified several initiatives and enablers that can help unlock 

prospects for portable growth. Skill development for coastal communities: In addition to the 

additional jobs predicted to be created due to port-led industrialisation, infrastructure 

construction would necessitate a large number of workers. Closing the skill demand-supply 

gap in India is still a challenge. Not only is new skilling required, but existing workers must 

also be upskilled or re-skilled to keep up with changing industry demands. The Indian Ocean 

Region is of strategic importance to India's economic growth as most of the country's oil and 

302

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



gas is imported through the sea. Further, this dependency is expected to rise by 2030 

exponentially. The Indian Ocean Region presents tremendous trade potential for the country. 

The challenges that a blue economy faces are pollution, loss of habitat and biodiversity, 

pirates, crime, and climate change- apart from the broad geopolitical issues. 
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TASARIMDA YAN ANLAM VE DÜZ ANLAM UYGULAMALARI 

 

 

 

ÖZET  

Gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, kendisi dışında bir şeyi temsil eden ve bu temsil ettiği 

şeyin yerini alabilecek her türlü biçim, nesne vb. gösterge olarak nitelendirilir. Ferdinand 

Saussure göstergeyi ele almak için gösteren ve gösterilen kavramlarını önerir. Bu iki kavram 

bir kâğıdın ön ve arka yüzü gibidir. Gösteren, göstergenin algılanabilir kısmı ve dış 

gerçekliğidir. Gösterilen, göstergenin anlaşılabilir kısmıdır. Kavram, anlamsal içerik, insan 

beyninde oluşan kısmı olarak da ifade edilebilir.  

Roland Barthes, Saussure’ün ikili yapısını geliştiren bir diğer bilim insanı olmuştur. Barthes 

ele aldığı mitoloji kavramında göstergelerin gizli ya da kültürel olarak kabul edilmiş 

anlamlarını açığa çıkarmaya çalışır. Göstergelerin söz bilimsel anlamlar üretmesini düz anlam 

ve yan anlam ikili yapısıyla açıklar. Düz anlam, göstergenin işaret ettiği şeydir. Sözlükteki 

ana anlamını, yani bir ürünün sandalye, bardak, telefon, kalem gibi ürün ne ise gerçek 

anlamını ifade eder. Yan anlam, çağrışımsal anlam olarak da adlandırılabilir. Ürünün nasıl 

kullanıldığıyla ilgilenir. Kültürlerle olan ilişkiler ve kültürel değerler devreye girer, öznellik 

ve keyfilik ön plandadır. Anlamın ikinci düzlemine gönderme yapar.  

Endüstriyel tasarım, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan her 

türlü ürünü tasarlamayı içerir. Estetik, fonksiyonel, yaratıcı, yeni ve günceldir. Ürün tasarımı 

fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, politik, teknolojik gereksinimlere cevap vermek amacıyla 

oluşturulan, tüketicilerin gereksinimlerini karşılamaya, memnun etmeye yönelik ürünlerin 

oluşturulmasına ve işletmelerce satılmalarına olanak veren ticari bir faaliyettir. Bir ürün 

tasarımcısının rolü, bir ürünün işlevini iyileştirerek tüketicilerin hayatını kolaylaştırmak, en 

son üretim ve teknolojik gelişmeleri kullanarak ürünleri daha verimli hale getirmektir. 

Teknolojik gelişmeleri izleyerek ürünler için en uygun malzemeleri bulmalı, hedef kitlenin ait 

olduğu topluma hitap etmeli, değişen zevk, duygu ve eğilimleri takip ederek bunları 

tasarımlarına yansıtıp ürünlere karşı tüketicilerde duygusal çekicilikler yaratmalıdır. Tasarım 

oluştururken ürünü hedef kitleye ulaştırmak için başvurulan göstergebilimin en yaygın ve 

temel unsurlarından birisi yan anlam ve düz anlam kavramlarıdır. 

 Bu çalışmanın amacı ürün tasarımında bu kavramların nasıl kullanılabileceğini göstermek ve 

günlük hayatta ihtiyaç duyulan nesneleri farklı anlamlandırmalarıyla incelemektir.  

Anahtar Kelimeler: Ürün, Tasarım, Göstergebilim 
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ABSTRACT 

A sign, although it is not that thing, is qualified as a sign, like any form or object that 

represents something other than itself and can take the place of what it represents. Ferdinand 

Saussure proposes the concepts of signifier and signified to deal with the sign. These two 

concepts are like the front and back of a paper. The signifier is the perceptible part of the sign 

and its external reality. Signified is the understandable part of the sign. The concept can also 

be expressed as the semantic content, the part that occurs in the human brain. 

Roland Barthes was another scientist who developed Saussure's dual structure. Barthes tries to 

reveal the hidden or culturally accepted meanings of the signs in his concept of mythology. 
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Explains the production of rhetorical meanings by the signs with the dual structure of 

denotation and connotation. The literal meaning is what the sign points to. It expresses its 

main meaning in the dictionary, i.e., the literal meaning of a product whatever the product 

such as chair, glass, telephone, pen. Connotation can also be called associative meaning. It 

deals with how the product is used. Relations with cultures and cultural values come into play, 

subjectivity and arbitrariness are at the forefront. It refers to the second level of meaning. 

Industrial design involves designing all kinds of products that meet consumer needs and are 

needed in daily life. They are aesthetic, functional, creative, new and up to date. Product 

design is a commercial activity that is created to respond to physical, social, economic, 

cultural, political, and technological needs, and that allows the creation of products to meet 

the needs of consumers, to satisfy them, and to be sold by businesses. The role of a product 

designer is to make the life of consumers easier by improving the function of a product, and to 

make products more efficient using the latest manufacturing and technological advances. It 

should find the most suitable materials for the products by following the technological 

developments, appeal to the society to which the target group belongs, follow the changing 

tastes, emotions, and trends, reflect them in their designs and create emotional appeals to the 

consumers against the products. One of the most common and basic elements of semiotics, 

which is used to carry the product to the target group while creating a design, is the concepts 

of connotation and denotation. 

 The aim of this study is to examine the objects needed in daily life with different meanings 

and to show how these concepts can be used in product design. 

Keywords: Product, Design, Semiotics 

 

Giriş 

Temel bilimler toplumlara, yaşlara, cinsiyetlere göre farklılık göstermezler. “Bilimler birinci, 

sanatlar ikinci türdendir. Bir kimya formülünde biçemsel sapmalar ya yoktur ya da sınırlıdır. 

Oysa bir ressam bir portreyi gerçekçi, izlenimci, kübist gibi bir yaklaşımla işleyebilir” 

(Guiraud, 1990:35). Bir dilin lehçeleri, bilgisayarda kullanılan yazı karakterleri de yan anlam 

düz anlam ilişkisine örnektir. John Fiske’e göre, “düz anlam ne fotoğrafladığımız, yan anlam 

ise onu nasıl fotoğrafladığımızdır” (1990:86). Kullandığımız filtreler, farklı plan çekimleri her 

fotoğrafa farklı bir anlam katar. Fotoğrafı çeken kişinin fotoğrafa müdahalesi söz konusudur. 

Fotoğrafta bir kesite odaklanmak ya da geniş plan çekimle ayrıntılardan uzaklaşmak 

fotoğrafın anlamını tamamen değiştirmeye yeter.  

Yan anlam ve düz anlam göstergebilimde çok sık kullanılan iki temel unsurdur. Bu çalışmada 

ürün tasarımında yan anlam ve düz anlam kavramlarının sandalye tasarımlarında nasıl 

kullanılabileceği gösterilecek ve nesneler farklı anlamlandırmalarıyla karşılıklı olarak 

incelenecektir. 

1. Yan anlam ve düz anlam kavramları 

Saussure göstergeyi gösteren, gösterilen ikilisinden oluşturup bir kâğıdın önü arkası gibi 

ayrılmaz bir bütün olarak görür ve ″kavram ve işitim imgesini birleştiren çift taraflı fiziksel 

birim″ olarak ifade eder. Göstergeyi ele almak için gösteren ve gösterilen kavramlarını önerir. 

Saussure (1972:98-99) göstergeyi ″kavram ve işitim imgesini birleştiren çift taraflı fiziksel 

birim″ olarak ifade eder. Gösteren, göstergenin algılanabilir kısmı ve dış gerçekliğidir. 

Gösterilen, göstergenin anlaşılabilir kısmıdır. Kavram, anlamsal içerik, insan beyninde oluşan 

kısımdır. 

Barthes ise farklı anlamlandırma sıralaması fikrini ortaya koymuştur. Tablo 1’de görüldüğü 

üzere anlamlandırmanın ilk aşaması olan gösterge kavramını, gösteren ve gösterilenin 

birleşmesinden oluştuğunu ifade etmiştir. Anlamlandırmanın ilk aşaması düz anlamdır. Bu 

aşama gösteren ve gösterilenden oluşan göstergedir. Yan anlam ise anlamlandırmanın ikinci 

aşamasıdır. 
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Barthes’a göre anlamlandırmanın birinci ve ikinci aşamaları (Barthes,1979:89) 

 

 

 
 

Tablo: 1 Barthes Anlamın Aşamaları 

 

Yan anlam, kendisinin gösterileni olarak düz anlam göstergesini kullanan ve ona ek bir 

gösterilen ekleyen ikinci aşamasıdır (Tablo: 2).  

 
 

Tablo: 2 Ürün Göstergesi 

 

Düz anlam: “Gösterilenin nesnel olarak ve olduğu gibi kavranmasıyla oluşur” (Guiraud 

1990:35). Göstergenin işaret ettiği şey. Sözlükteki ana anlamını, yani bir ürünün sandalye, 

bardak, telefon, kalem gibi ürün ne ise gerçek anlamını ifade eder. “Bir ürünün görülen ilk 

işlevidir. Bu ürün nedir sorusunun cevabını içerir. Ürünlerin kullanımı açık ve kolay olmalı, 

işlevlerini net anlatmalıdır. Kullanımı için bir el kitabı ya da açıklayıcı bir program 

olmamalıdır” (Sara IIstedt Hjelm, 1990). 

Yan anlam: “Yan anlam, göstergeye biçimi ve işlevi nedeniyle bağlı özel değerler anlatır” 

(Guiraud, 1990:35). Çağrışımsal anlam olarak da adlandırılabilir. Ürün nasıl kullanılıyor. 

Kültürlerle olan ilişkiler ve kültürel değerler devreye girer, öznellik ve keyfilik ön plandadır. 

Anlamın ikinci düzlemine gönderme yapar, ürünü kullananların duyguları ve kültürel 

değerleriyle harmanlandığında ortaya çıkar. Ürün tasarımında, ürünün somut yapısına bakarak 

soyut sonuçlar çıkarılamaz (Çorbacıoğlu, 2022: 96). 

Yan anlam, gösterenler, gösterilenler ve bunları birbiriyle ilişkilendiren bir anlamlamadan 

oluşur. “Yan anlam gösterenleri, düz anlam dizgesinin göstergelerinden (bir araya gelmiş 

gösterenler ve gösterilenlerden oluşur” (Barthes:1979:89). Yan anlam terimi, göstergenin 

sosyo-kültürel ve kişisel ilişkilerini (ideolojik, duygusal vb.) ifade etmek için kullanılır ve 

bunlar genellikle yorumlayıcının, sınıfı, yaşı, etnik kökeni gibi şeylerle ilgilidir. Fiske 

“gösterge kullanıcıların hissettiklerini ya da duygularının ve kültürlerinin değerleriyle 

karşılaştığında oluşan etkileşimi tanımlar” (1990:86).  
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2. Tasarımda Yan Anlam ve Düz Anlam Uygulamaları 

Tasarım oluştururken ürünü hedef kitleye ulaştırmak için başvurulan göstergebilimin en 

yaygın ve temel unsurlarından birisi yan anlam ve düz anlam kavramlarıdır. Ürün tasarımında 

bu kavramların nasıl kullanılabileceğini göstermek için sandalyeler farklı tasarımlarıyla 

incelenmiştir.  

Görsel 1’de ürünün ilk işlevi görülmektedir. Sandalye ürünü nedir sorusunun cevabını açıkça 

ortaya koymaktadır. Türk Dil Kurumu sandalyeyi “Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir 

kişilik oturma eşyası
1
” olarak tanımlamıştır. Görsel 1’deki tasarım sözlükteki sandalye öğesini 

tam olarak göstermektedir. Ürünün kullanımı son derece açık ve kolaydır, işlevini de net bir 

şekilde anlatmaktadır.  

 

 
Görsel 1

2
: Klasik Sandalye 

 

 

 

 
Görsel 2

3
: Sultan Abdülhamit sandalyesi 

 

Görsel 2’deki, Sultan Abdülhamit’e ait olup restore edilerek günümüzde 

Cumhurbaşkanlığının kullanımında olan sandalye ise imparatorluk stili denilen ampir 

tarzındadır.  Büyük ve iri, işlemeleri fazla, altın renkleri ve hilal başlığı görülmektedir. Ampir 

mobilyalar imparatorluk dönemlerinin büyük saraylarında tören mekanlarında kullanılmıştır. 

Bu tasarımıyla klasik, sade görünümlü sandalye tasarımından çok farklıdır. Tasarımda 

kullanılan hilal bu sandalyeye farklı bir anlam kazandırmış sandalyeye kültürel bir anlam 

katmıştır. İslam coğrafyasında önemli yeri olan hilalin tasarımda yer bulmasıyla sandalyenin 

                                                           
1
 https://sozluk.gov.tr/ (Erişim Tarihi 10.01.2023) 

2
 https://www.egeyelken.com/ (Erişim Tarihi 10.01.2023) 

3
https://www.haberturk.com/yasam/haber/1144453-iste-sultan-abdulhamidin-restore-edilip-cumhurbaskanligina-

verilen-mabeyni (Erişim Tarihi 15.01.2023) 
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klasik oturma işlevinin yanına ait olduğu dini kültür de eklenerek ikinci bir anlam da 

eklenmiştir. 

 
 

Görsel 3
4
: Viking taburesi THRON 

 

Görsel 3’te geleneksel Viking taburesi görülmektedir. Tasarımda Viking çağından düğümlerle 

süslemeler kullanılmıştır. Sandalye tasarımı ait olduğu erken orta çağ dönem tarzını 

yansıtmaktadır. Sandalye aşina olduğumuz klasik tasarımdan uzaktır. Sandalye denildiğinde 

akıllarda ilk canlanan tasarım bu tasarımda bulunmamakta erken orta çağ Vikinglerin oturma 

ve eşya tarzını yansıtmaktadır.  

3. Sonuç 

Sonuç olarak ana fonksiyonun yanı sıra bir ürün tasarlarken duygusal algı dikkate alınmıştır. 

Farklı tasarımlar farklı duygular uyandırabilir. Mümkünse, müşterilerin ilgi, beğenme ve 

beğenmeme durumu derlenmeli ve ürünün tasarımına dönüşmeli bunun da ötesinde birçok 

alternatif tasarım üretilmelidir. Çeşitli alternatif tasarımlar arasından seçim yapmak, hedef 

müşteriler üzerindeki duygusal faktörlerin değerlendirilmesine dayanmalıdır. 

Çalışmamızda seçilen örneklerde yan anlamlandırma sandalye tasarımları üzerinden 

gösterilmiştir. Ürün göstergesi kavramını oluşturan düz anlam ve yan anlam kavramları ele 

alındığında; düz anlamın temel kullanım işlevi olan birincil işlev olduğu, yan anlam 

kavramının ise ürün biçiminde kullanılan kültürel ve sosyal olgular olarak ikincil işlev olduğu 

görülmektedir. Örnek olarak seçtiğimiz tasarımlar karşılaştırılmıştır. Sandalyenin sözlük 

anlamını yansıtan sandalyenin birincil işlevini yansıtan tasarımla kültürel ve sosyal olgularla 

biçimlendirilmiş tasarımlar kıyaslanmıştır. Yan anlamlandırmayla ikincil işlevi ön plana çıkan 

sandalye tasarımlarında kullanılan tasarım öğelerinin kültürel öğeler olduğu ve yan 

anlamlandırmanın kültürel öğeler üzerinden yapıldığı görülmüştür.  
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ÖZET 

XX. yüzyılın en etkili devlet adamlarından biri olan İsmet İnönü, I. Dünya Savaşı’nda 

Osmanlı subayı olarak başladığı askeri kariyerini Millî Mücadele’nin en zorlu dönemlerinde 

kazandığı başarılarla taçlandırmış, cephede kazandığı başarısını diplomatik alanda devam 

ettirerek bürokrat kimliği ile dönemin önemli şahsiyetleri arasında yerini almıştır. İnönü, 

1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte 1937’ye kadar başbakan olarak görev yapmış, 

1938 yılında Atatürk’ün ebediyete intikali ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı 

seçilmiştir. İnönü’nün II. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde cumhurbaşkanlığına seçilmesi 

iç ve dış politika konularında zorlukları beraberinde getirmiş, uygulamaya konulan kültür ve 

eğitim politikaları da mevcut durumdan etkilenmiştir. Özellikle kültürel alanda hümanizma 

akımını benimseyen Hasan Âli Yücel’in Millî Eğitim Bakanı olmasıyla eğitim politikaları da 

hümanist yaklaşım ile birlikte ele alınmıştır. Hümanist eğitim anlayışı çerçevesinde batı 

kaynaklarına yönelinmiş özellikle Yunan ve Latince tercümeler yapılmıştır. Bu doğrultuda 

Tercüme Odası kurulmuş, Neşriyat Kongreleri düzenlenmiştir. Eğitim politikalarına yön 

veren en önemli kararlar ise Millî Eğitim Bakanlığı’nın en yüksek danışma organı olarak 

oluşturulan Millî Eğitim Şûraları’nda ele alınmıştır. İnönü döneminde ikisi II. Dünya Savaşı 

yıllarında olmak üzere toplam dört Millî Eğitim Şûrası toplanmıştır. 1939, 1943, 1946 ve 

1949 yıllarında toplanan bu şûralarda eğitim ve öğretimle ilgili tüm konularda tavsiye 

niteliğinde kararlar alınmıştır. Bu çalışmada, İnönü döneminde toplanan eğitim şûralarında 

güzel sanatlar ve özellikle müzik özelinde alınan kararlar değerlendirilecektir. Değerlendirme 

yapılırken konuyla ilgili yayımlanmış resmî yayınlardan, arşiv belgelerinden ve süreli 

yayınlardan da istifade edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: İnönü Dönemi, Eğitim Tarihi, Millî Eğitim Şûraları, Güzel Sanatlar, 

Müzik Politikaları. 

 

 

 

ABSTRACT 

Ismet Inonu, one of the most influential statesmen of the 20th century, crowned his military 

career, which he started as an Ottoman officer in The First World War, with his successes in 

the most difficult periods of the National Struggle, and came to the fore with his bureaucrat 

identity in the process of continuing the success in the front in the diplomatic field. With the 

establishment of the Republic in 1923, Inonu served as the prime minister until 1937, was 

elected the second president of the Republic of Turkey in 1938, after Ataturk's death, and 

continued this duty until 1950 when the Democrat Party came to power. The fact that Inonu 

became the president just before The World War II, brought difficulties in domestic and 

foreign policy issues and the cultural and educational policies put into practice were also 

affected by the current situation. Especially with Hasan-Âli Yucel, who adopted the 

humanism movement in the cultural field, as the Deputy of Education, education policies 
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were also handled together with the humanist approach. Within the framework of the 

humanist education approach, Western sources were directed, especially Greek and Latin 

translations were made. In this direction, Translation Room was established and Publication 

Congresses were held. The most important decisions that shape education policies were taken 

in the Councils of Education, which was formed as the highest advisory body of the Ministry 

of Education. In the Inonu Era, two of them during the World War II, four National Education 

Councils were convened. In these councils convened in 1939, 1943, 1946 and 1949, advisory 

decisions were taken on all issues related to education and training. In this study, the 

decisions taken in the National Education Councils held in the Inonu Era, specific to fine arts 

and music, will be evaluated. While making the evaluation, official publications, archive 

documents and the press of the period will also be used. 

Key Words: Inonu Era, History of Education, National Education Councils, Fine Arts, Music 

Policies. 

 

Giriş 

İçinde barındırdığı sosyal-siyasal, ekonomik-kültürel nitelikleriyle toplumun geniş ve çok 

yönlü faaliyet alanlarının başında gelen eğitim; birey, toplum ve devletlerin gelişim ve 

değişimini sağlayan temel bir süreçtir.
1
 Bu süreçte eğitim yoluyla; kültür, değer, ideoloji, bilgi 

ve beceri aktarımı yapılarak toplumsal değişim ve dönüşüm öngörülür.
2
  Türk Eğitim Tarihi 

göz önüne alındığında siyasal ve toplumsal işlevleriyle birlikte eğitim ile ilgili düzenlemeler  

XIX. yüzyılda Tanzimat Dönemi
3
 ile başlamıştır. Bu düzenlemeler, Osmanlı Devleti’ni içinde 

bulunduğu çöküşten kurtaracak bir çare olarak görülmüştür.
4
 Cumhuriyet Türkiyesi’ne 

gelindiğinde ise eğitim; “modern ve dinamik toplum yaratmak için başvurulan bir araç 

olmanın ötesinde politik, ekonomik ve kültürel bağımsızlığın da gereklerinden birisi olarak 

kabul edilmiş ve modernleşmenin kapısını açan bir anahtar olma özelliği ile gelişmiştir.”
5
 

Cumhuriyet ilan edilmeden önce başlayan bu düşünce Millî Mücadele yıllarının zorlu 

şartlarında Ankara’da açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) ilk hükümet 

programında da yer almıştır. Programda halkçı eğitim ve öğretimin takip edileceği belirtilerek 

ulusal dil çalışmalarının önemi vurgulanmıştır.
6
 Bu konuda dönemin Maârif Vekili Dr. Rıza 

Nur, maârif işlerinde takip edilecek yolu; “çocuklarımıza verilecek terbiyeyi her manasiyle 

dinî ve millî bir hale koymak ve onları cidal hayatta muvaffak kılacak, istinatgahlarını kendi 

nefislerinde bulduracak kudreti teşebbüs ve itimadı nefs gibi seciyeler verecek, müstahsal bir 

fikir ve şuur uyandıracak bir derece-i âliye’ye isal eylemek, tedrisat-ı resmiyeyi bütün 

mekteplerimizi en ilmî en asrî olan bu esasatla kavaid-i sıhhiye dairesinde yeniden tanzim ve 

programlarını ıslah etmek, mizacı millete ye şeraiti coğrafiye ve iklimiyemize, ananatı 

tarihiye ve içtimaiyemize muvafık ilmî ders kitapları meydana getirmek, halk kütlesinden 

lûgatleri toplayarak dilimizin kâmusunu yapmak, bizde ruhu milliyi nemalandıracak tasarı 

tarihiye, edebiye ve içtimaiyeyi erbabına yazdırmak, asarı atika-i milliyeyi tescil ve muhafaza 

eylemek, garp ve şarkın müellefatı ilmiye ve fenniyesini dilimize tercüme ettirmek, hâsılı bir 

                                                 
1
 Mustafa Gündüz, Maariften Eğitime Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Eğitim Düşüncesinde Dönüşüm, Doğu Batı 

Yayınları, Ankara 2016, s.60.; Mustafa Önder, Türk Eğitim Tarihi, Anı Yayınları, Ankara 2014, s.4. 
2
 İlhan Tekeli, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelişimi”, Cumhuriyet Dönemi 

Türkiye Ansiklopedisi, C.3, İletişim Yayınları, İstanbul 1983, s.650. 
3
 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 

İstanbul 2017, s.229-244. 
4
 Yahya Akyüz, Türk Eğitim Tarihi (Başlangıçtan 1999’a), Alfa Yayınları, İstanbul 1999, s.137. 

5
 Tülay Alim Baran, “Atatürk’ün Eğitim Düşüncesi”, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Politikaları Sempozyum 

Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Haz. Murat Alper Parlak, Ankara 2010, s.19.; Andreas M. 

Kazamıas, Education And The Quest For Modernity in Turkey, United States of America 1969, s.115.; James S. 

Coleman, Education and Political Development, Princeton University Press 1968, s.3. 
6
 Toktamış Ateş, Türk Devrim Tarihi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016, s.244. 
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milletin hıfzı hayat ve mevcudiyeti için en mühim amil olan maarif umuruna dikkat ve gayreti 

mahsusa ile çalışmaktır. Bugün ise ilk işimiz mekâtibi mevcudeyi hüsnü idare etmektir.” 

sözleriyle açıklamıştır.
7
  Hükümet programı doğrultusunda Maârif Vekâleti eğitim işlerini 

sistemli olarak takip etmek, sorunlara çözüm bulmak ve eğitimcilerin görüşlerinden 

faydalanmak amacıyla eğitim konusundaki ilk genel toplantı olan Maârif Kongresi’ni
8
, 16-21 

Temmuz 1921’de Ankara’da toplamıştır.
9
 Bu kongre, Kütahya-Eskişehir Savaşının yenilgiyle 

sonuçlanmasının ardından Sakarya Meydan Muharebesi için hazırlıkların yapıldığı dönemde 

toplanması bakımından eğitimin yeni kurulacak Türk Devleti için ne denli önemli olduğunu 

göstermiştir.
10

  Kongreye cepheden gelerek katılan Mustafa Kemal Paşa, eğitim üzerine ilk 

konuşmasını da bu kongrenin açılışında gerçekleştirmiştir. Konuşmasında eğitimin millîliği 

üzerinde durmuş, millî kültür dahilinde oluşturulacak bir eğitim programının önemini 

vurgulamış ve “Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara bilhassa mevcudiyeti ile, 

hakkı ile, birliği ile tearuz eden bilûmum yabancı anasırla mücadele lüzumunu ve efkârı 

milliyeyi kemali istiğrak ile her mukabil fikre karşı şiddetle ve fedakârane müdafaa zarureti 

telkin edilmelidir. Yeni neslin bütün kuvayı ruhiyesine bu evsaf ve kabiliyetin zerki mühimdir. 

Daimî ve müthiş bir cidal şeklinde tebarüz eden hayatı akvamın felsefesi, müstakil ve mesut 

kalmak isteyen her millet için bu evsafı kemali şiddetle talep etmektedir.” sözleriyle eğitimin 

hangi niteliklere sahip olması gerektiğini belirtmiştir.
11

 Maârif Kongresine kadın-erkek 

karışık olmak üzere yaklaşık 250 eğitimci katılmıştır. Yunan birliklerinin Anadolu içlerine 

ilerlemesi nedeniyle kongre, planlandığı süreden önce bitirilmek zorunda kalmıştır. Öte 

yandan kongrede gündem maddeleri yeterince incelenememiş ve ele alınan konular oldukça 

yüzeysel değerlendirilmiştir. Savaşın zorlu koşulları nedeniyle istenilen etkiyi yaratamamış 

olsa da Maârif Kongresi, dönemin şartları düşünüldüğünde Türk Eğitim Tarihi’nde kilometre 

taşlarından biri olmuştur.
12

 Kongrenin ardından eğitim çalışmaları daha resmî ve sistemli 

olacak bir şekilde düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 1923 yılında Maârif Vekâleti ilmi ve idari 

olacak şekilde yapılandırılmıştır. İdari bölümler; Yüksek Tedrisat Dairesi, Orta Tedrisat 

Dairesi, İlk Tedrisat Dairesi, Teftiş Heyeti, İhsaiyet Dairesi, Sicil Dairesi, Harf ve Sanayi-i 

Nefise Dairesi ve Kalem-i Mahsus Müdüriyeti bölümlerine ayrılırken ilmi teşkilatlar ise; 

Teftiş ve Tercüme Heyeti, Heyet-i İlmiye, Müdürler Encümeni Kâtibi ile Heyet-i İlmiye 

Daimî Encümeni olarak düzenlenmiştir.
13

 Bu düzenlemenin ardından 1939 yılından itibaren 

toplanacak olan Millî Eğitim Şûraları’na temel teşkil eden Heyet-i İlmiyeler’in çalışmaları 

başlamış, ilk Heyet-i İlmiye toplantısı ise 15 Temmuz-15 Ağustos 1923 tarihleri arasında 

yapılmıştır.
14

 İsmail Safa Bey
15

 başkanlığında toplanan Birinci Heyet-i İlmiye’de Tevhid-i 

                                                 
7
 İrfan Neziroğlu ve Tuncer Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetler- Programları ve Genel Kurul 

Görüşmeleri 24 Nisan 1920-22 Mayıs 1950, Cilt I, TBMM Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013, s.47. 
8
 I. Maarif Kongresi’nin toplandığı dönemde Maarif Vekili olarak Antalya Milletvekili Hamdullah Suphi 

Tanrıöver görev yapmıştır. Tanrıöver, 24.01.1921-12.11.1921 tarihleri arasında görevde kalmış daha sonra 

Maarif Vekilliğini Balıkesir (Karesi) Milletvekili Mehmet Vehbi Bey’e devretmiştir. Neziroğlu ve Yılmaz, 

a.g.e., s.51. 
9
 Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi 1918-1938, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2000, s.267.; İlhan Başgöz, Türkiye’nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 

Ankara 1995, s.53-60 
10

 Erol Kapluhan, “1921 Maarif Kongresi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi”, Yalova Sosyal Bilimler 

Dergisi, Yıl:5, Sayı:8 Nisan 2014-Ekim 2014, s.125. I. Maarif Kongresi ile ilgili ayrıca bkz. Osman Kubilay 

Gül, “Maarif Kongresi, Heyet-i İlmiyeler ve Uluslararası Ortaöğretim Öğretmenleri Kongresi Üzerine Bir 

Değerlendirme”, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, C.10, S.19, 

ss.509-523. 
11

 https://atam.gov.tr/wp-content/uploads/SÖYLEV-ORJİNAL.pdf (Erişim Tarihi:13.12.2022); Cavit 

Binbaşıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Türk Eğitim Tarihi, Anı Yayıncılık, Ankara 2014, s.414. 
12

 Kapluhan, a.g.e., s.132-133. 
13

 https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/29164441_heyeti_ilmiye.pdf (Erişim Tarihi:15.12.2022) 
14

 Kocatürk, a.g.e., s.391.; Gül, a.g.e., s.513. 
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Tedrisat Kanunu’nun temelini teşkil eden Dârü’l-Eytâm ve askeri okulların bakanlık izniyle 

açılması, ilköğretimin yalnızca Maârif Vekaleti tarafından yapılması ve eğitim süresinin 6 yıla 

çıkarılması başta olmak üzere yabancı okullar da dâhil tüm özel okulların Maârif Vekâleti’ne 

bağlanması, Leyli Köy Mektepleri’nin (Yatılı Bölge Okulu) oluşturulması ve sultanî adının 

liseye dönüştürülmesi gibi birçok karar alınmıştır.
16

 Bu kararlardan sonra 1924 ve 1925 

tarihlerinde toplanan İkinci ve Üçüncü Heyet-i İlmiye toplantılarında ise ilköğretim, orta ve 

lise ile ilk öğretmen okullarının eğitim sürelerinde değişikliğe gidilmiş, öğretim programları 

genişletilmiş ve ders kitaplarının yeniden yazılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca bu toplantılarda 

eğitime ayrılan ödeneğin arttırılması, yeni okulların açılması ve mevcut okulların 

kapasitelerinin genişletilmesi, öğretmen okulları ile meslek okullarının belirli yerlerde 

toplanması ve yatılı olmayan okullarda karma eğitim modeli uygulanması da karara 

bağlanmıştır. Heyet-i İlmiye toplantılarından sonra 1939 yılından itibaren Millî Eğitim 

Şûraları toplanmaya başlamıştır. 17-29 Temmuz 1939’da toplanan I. Maârif Şûrası ve 15-21 

Şubat 1943 tarihinde toplanan II. Maarif Şûrasına Maârif Vekili Hasan Âli Yücel, 2-10 Aralık 

1946’da toplanan III. Millî Eğitim Şûrasına Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemseddin Sirer ve 22-

31 Ağustos 1949 tarihleri arasındaki IV. Millî Eğitim Şûrasına ise Millî Eğitim Bakanı Tahsin 

Banguoğlu başkanlık etmiştir.
17

  

 

1. Birinci Maârif Şûrası (17-29 Temmuz 1939)  

Maârif Şûralarının üç yılda bir toplanmasına dair karar, 2287 numaralı ve 10.06.1933 tarihli 

“Maârif Vekaleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkında Kanun” çerçevesinde kabul edilmiş 

fakat aradan geçen altı yıl süresince şûra toplanamamıştır.
18

 Kanuna göre Maârif Şûrasının 

görevi; “Cumhuriyet maârifinin terbiye ve tedrisata taalluk eden işlerinde talim ve terbiye 

dairesince hazırlanacak nizamname, talimatname, program ve esaslarla şura azası 

tarafından bu mevzular etrafında yapılacak teklifleri tetkik ederek bir karara bağlamak” 

olarak açıklanmış ve şûranın hangi üyelerden oluşacağı ise açık bir biçimde belirtilmiştir. 

Buna göre, Maârif Şûrası; Maârif Müsteşarı, Millî Talim ve Terbiye Dairesi Başkan ve 

üyeleri, Dârü’l-fünun yönetimi ile her fakülteden ve Güzel Sanatlar Akademisi’nin her 

şubesinden ayrıca Maarif Vekâleti’ne bağlı yüksek okullardan seçilen birer öğretmen, tedrisat 

umum müdürleri ile kütüphane-müze müdürleri, okul müdürleri, Maârif Vekâleti tarafından 

seçilen iki maârif müdürü, her lise ile muallim mekteplerinden seçilen üçer üye, maârif 

müdürleri tarafından gösterilecek birer aday arasından vekalet tarafından seçilen iki 

ilköğretim müfettişi ve üç ilkokul öğretmeni, ayrıca uzmanlıklarından faydalanılmak üzere 

Maârif Vekâleti tarafından davet edilen yedi üyeden oluşacağı ifade edilmiştir.
19

  

Kanun doğrultusunda I. Maârif Şûrası, 17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında Maârif Vekili 

Hasan Âli Yücel
20

 başkanlığında Ankara’da toplanmıştır. Şûra’nın genel gündemi ise; 

                                                                                                                                                         
15

 İsmail Safa Bey (İsmail Sefa Özler), 1887 yılında Adana’da doğmuştur. Mülkiye’deki eğitiminin ardından 

Şam İdadisi’nde Tarih ve Coğrafya öğretmeni olarak görev almıştır. Bir süre özel okul yöneticiliği yaptıktan 

sonra Millî Mücadele’ye katılmış ve Pozantı Kuva-yı Millîye Teşkilat Başkanı görevinde bulunmuştur. Millî 

Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasından sonra Adana Valiliği ve Adana Halkevi Başkanlığı’nı yürütmüştür. I. 

Dönem Mersin ve II. Dönem Adana Milletvekilliğinden sonra 6.11.1922-7.3.1924 tarihleri arasında Maarif 

Vekili olarak görev yapmıştır. TBMM Albümü 1920-2010 1. Cilt 1920-1950, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler 

Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s.81.; http://www.meb.gov.tr/meb/ (Erişim Tarihi: 20.12.2022) 
16

 Muhammed Sarı, “Yeni Türk Devleti’nin ilk Maarif Vekaleti (Kuruluşu ve Çalışmaları 1920-1923)”, Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S.54, Bahar 2013, s.191. 
17

 Rıza Zelyut, “Millî Eğitim Şûraları”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.3, İletişim Yayınları, 

İstanbul 1983, s.676-678. 
18

 1937 yılında Maarif Şurası’nın 1939 yılına ertelenmesi kararlaştırılmıştır. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 

(BCA), 30.18.1.2.75.47.18. 
19

 T.C. Resmî Gazete, 22.06.1933, Sayı:2434. 
20

 17 Aralık 1897 tarihinde İstanbul’da doğan Hasan Ali Yücel, ilk eğitiminin ardından Topkapı’daki 

Taşmektep’e sonra sırası ile 1906’da Mekteb-i Osmânî’ye, 1911’de Vefa İdadisi’nde devam etmiştir. 1915 
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 Cumhuriyet Maarifinin plan ve esasları 

 Çeşitli öğretim derecelerindeki okullara ait talimatnamelerin incelenmesi 

 Bütün müfredat programının incelenmesi 

 Şûra üyelerinin teklif ve dilekleri olarak belirlenmiştir.
21

  

Şûra, dönemin basınında da geniş yer bulmuş, gazeteler komisyon ve genel kurul 

toplantılarını günlük olarak takip etmiştir. Akşam Gazetesinin 17 Temmuz 1939 tarihli 

haberinde şûranın İsmet Paşa Kız Enstitüsü Konferans Salonu’nda başlayacağı ve açılış 

konuşmasının Maârif Vekili Hasan Âli Yücel tarafından yapılacağı belirtilmiştir. Haberin 

devamında ise şûrada görev alacak ihtisas komisyonlarından bahsedilmiş, ülkenin pek çok 

yerinden yaklaşık 120 eğitimcinin şûraya katılacağı vurgulanmıştır.
22

 Gazete haberlerinde de 

yer aldığı üzere I. Maârif Şûrası, dördü alt komisyon olmak üzere toplam on iki ihtisas 

komisyonundan oluşmuştur. Buna göre komisyonlar;  

 Plan 

 İlköğretim talimatnameleri ve müfredat programları 

 Ortaöğretim talimatnameleri 

 Ortaöğretim müfredat programları 

 Ticaret okulları talimatnameleri ve müfredat programları 

 Erkek Sanat ve Yapı Usta Okulları talimatnameleri ve müfredat programları 

 Kız Enstitüleri, Erkek Terzilik ve Akşam Kız Sanat Okulları talimatname ve müfredat   

programları 

 Ankara ve İstanbul Üniversiteleri, Siyasal Bilgiler Okulu, Yüksek Öğretmen Okulu ve 

Gazi Terbiye Enstitüsü esas ve talebe kabul talimatnameleri 

 Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Fakülteleri, Gazi 

Terbiye Enstitüsü Şubeleri tedrisat ve imtihan talimatnameleri 

 Neşriyat 

 Beden Terbiyesi ve Spor  

 Dilekler olmak üzere çeşitli ihtisaslara ayrılarak çalışmalarına başlamıştır.
23

  

I. Maârif Şûrası’nda güzel sanatlar ve müzik ile ilgili konular Yükseköğretim Komisyonu 

başta olmak üzere farklı komisyonlarda görüşülmüştür. Yükseköğretim Komisyon 

Başkanlığını İstanbul Üniversitesi Rektörü Cemil Birsel, raportörlüğünü ise İstanbul 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Profesörü Akil Muhtar Özden yapmıştır. Komisyon üyeleri; Cevad 

Dursunoğlu, Ethem Menemencioğlu, Emin Erişirgil, Hamit Zübeyr Koşay, Prof. Dr.  Hirsch, 

Neşet Ömer İrdelp, Prof. Dr. Neumark, Sabahattin Eyüboğlu, Saim Ali Dilemre, Ahmet 

Kemal Atay, Ali Fuat Başgil, Fahrettin Kerim Gökay, Hamit Ongunsu, Ahmet Kutsi Tecer, 

                                                                                                                                                         
yılında yedek subay olarak askere gitmiş ve 1918’de terhis edilmiştir. Okul eğitimi yanında, ailesinin Yenikapı 

Mevlevîhânesi’ne olan bağlılığı sonucu küçük yaşlarından itibaren tekke terbiyesiyle yetişen Yücel, tekkede 

Mevlevî kültürünün değerleriyle, bilhassa Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’nin eserleriyle tanışmıştır. Kurtuluş 

Savaşı’nın ardından İzmir ve İstanbul’da çeşitli liselerde felsefe ve edebiyat öğretmenliği yapmış, 1927’de 

Maarif Vekâlet’ine geçmiş ve İstanbul maarif emini olmuştur. 1930’da Maarif Vekâleti tarafından bir yıllığına 

Fransa’ya gönderilmiş, Fransa Maarif Teşkilâtında Müfettişler ve Fransa’da Kültür İşleri adlı kitapları 

yayınlanmıştır. 1932’de Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin çalışmalarına katılmış, 1933’te Orta Tedrisat Umum 

Müdürlüğü’ne tayin edilmiştir. 1935’te İzmir milletvekili olarak meclise giren Yücel, Atatürk’ün ölümüyle 

1938’de Maarif Vekili olmuştur. Vekilliği sırasında dünya edebiyatından tercümeler yapılmış, İslâm 

Ansiklopedisi, İnönü (Türk) Ansiklopedisi, Sanat Ansiklopedisi ile Tarih Vesikaları dergisi yayınlanmıştır. 

Ahmet Güner Sayar, "Yücel, Hasan Âli", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/yucel-hasan-

ali  (Erişim Tarihi: 21.12.2022). Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. A. M. Celal Şengör, Hasan-Ali Yücel ve 

Türk Aydınlanması, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2016, s.78-81. 
21

 T.C. Maarif Vekilliği Birinci Maarif Şûrası Çalışma Programı Konuşmalar Lahikalar, Maarif Vekilliği 

Neşriyat Müdürlüğü Yayınları, Ankara 1939, s.13. 
22

 Akşam, 17 Temmuz 1939, s.7 
23

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.14 
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Mazhar Şevket İbşir, Ömer Celal Sarç, Ratip Berker ve Vehbi Sarıdal gibi isimlerden 

oluşmuştur. Güzel Sanatlar Genel Müdürü Suut Kemal Yetgin
24

, Güzel Sanatlar Akademisi 

Müdürü Burhan Toprak
25

 ve Güzel Sanatlar Şube Müdürü Cevad Memduh Altar
26

 ise 

komisyonda güzel sanatlar konusunda görev alan isimlerdir. Komisyonda konu ile ilgili Gazi 

Terbiye Enstitüsü’nün İmtihan ve Talebe Kabul Talimatnamesi ile Gazi Terbiye Enstitüsü 

Resim-İş şubesinin müfredat programı ele alınmıştır. Güzel sanatlar ile ilgili konuların 

görüşüldüğü bir diğer komisyon ise Neşriyat Komisyonu olmuştur. Bu komisyonun 

başkanlığını İzmir Kız Öğretmen Okulu’nda görev yapan Hakkı Baha Pars, raportörlüğünü ise 

Maârif Vekilliği Neşriyat Müdürü Faik Reşit Unat yapmıştır. Güzel sanatlar konusunda 

komisyon üyeliğini de Güzel Sanatlar Akademisi Tezyini Sanatlar Şubesi Tezhip Öğretmeni 

İsmail Hakkı Oygar, Güzel Sanatlar Umum Müdürü Suut Kemal Yetkin ve Güzel Sanatlar 

Şube Müdürü Cevat Memduh Altar yürütmüştür. Komisyonda konu ile ilgili Basma Yazı ve 

Resimleri Derleme İşleri Hakkında Kanun ve Talimatname ile Türk Resim ve Heykel Sergisi 

Talimatnamesi görüşülmüştür. I. Maârif Şûrası’nda güzel sanatlar alanında Yükseköğretim ve 

Neşriyat Komisyonu’nda görev alan üyeler dışında Güzel Sanatlar Akademisi üyelerinden 

İbrahim Çallı, Mahir Tomruk ve Zeki Sayar da genel kurul üyesi olarak hazır 

bulunmuşlardır.
27

 Kongre sonunda konu ile ilgili Gazi Terbiye Enstitüsü’nün Talebe Kabulü 

ve İmtihan Talimatnamesi kabul edilmiştir. Bu talimatnameye göre Resim-İş şubesi için 

sınava girecek adaylardan genel kabul şartları dışında;  

 “Mezun oldukları okullardan, öğretmen iseler bağlı bulundukları Maârif 

Müdürlüğü’nden Resim-İş dersine karşı istidat ve kabiliyetleri bulunduğunu gösterir 

bir belge 

 24x32 büyüklüğünde, ikisi renkli olmak şartıyla, tabiatten yapılmış dört adet resim 

 Cetvel, gönye, pergel gibi resim aletleri kullanarak çini mürekkebi ile bir alet veya 

makinenin iş resmi 

 Adayın geldiği yerin tarih, ekonomi veya umumi hayatı ile ilgili bir etüt (Bu etüt şahsi 

araştırmalar mahsulü olacak; resim, kroki, harita, grafik ve fonografla 

ifadelendirilecektir)” şeklinde şartların aranacağı belirtilmiştir.  

                                                 
24

 1903 yılında Urfa’da doğan Yetkin, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamış, lise yıllarında edebiyat 

dünyasıyla tanışmıştır. 1925’de Fransa’ya giderek Sorbonne ve Rennes Üniversitelerinde estetik ve sanat tarihi 

alanında eğitim almıştır. 1930’dan sonra Türkiye’ye dönerek Konya, Edirne ve Ankara’daki çeşitli okullarda 

felsefe ve pedagoji derslerini yürütmüştür.1938-1941 yılları arasında Maarif Vekaleti Güzel Sanatlar Umum 

Müdürü olarak çalışan Yetkin, bu görevi sırasında I. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’ni açmış ve Güzel Sanatlar 

Dergisi’nin yayın hayatına girmesinde öncülük etmiştir. 1943-1950 yılları arasında TBMM’de Urfa Milletvekili 

olarak görev yaptıktan sonra 1951 yılında uzun zaman çalışacağı Türk ve İslam Sanatları Tarihi Enstitüsü’nün 

müdürlük görevine gelmiştir. 1973 yılına kadar Ankara’daki çeşitli üniversitelerde ders vermiş, Türk Dil 

Kurumu ve Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapmıştır. 18 Nisan 1980 tarihinde hayata veda eden 

Suut Kemal Yetkin, “Ars Orientalis” ve “Studia Islamica” gibi yabancı bilimsel dergilerde yazıları ile yer alan 

ilk Türk sanat tarihçisi olarak tarihteki yerini almıştır. Ebru Karakaya, “Yetkin, Suut Kemal”, TDV İslâm 

Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/yetkin-suut-kemal  (Erişim Tarihi: 22.12.2022).  
25

 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Fundagül Apak, Evreni Kalbinde Bulan Adam Burhan Toprak ve Sanatının 

Türk Edebiyatındaki Yeri, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Edirne 

2009.; Hilmi Ziya Ülken, “Burhan Toprak”, Cumhuriyet, 20 Eylül 

1967,http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/8756/2.pdf?sequence=1&isAllowed

=y (Erişim Tarihi: 22.12.2022)  
26

 1902 yılında İstanbul’da doğan Altar, 1922-1927 tarihleri arasında Almanya Leipzig’de müzik ve sanat tarihi 

eğitimi aldıktan sonra Ankara’ya dönmüş ve Musiki Muallim Mektebi’nin kuruluş yıllarında müzik teorisi 

alanında ders vermiştir. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nın kuruluş çalışmalarında yer almış, Millî 

Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü Şube Müdürü, Basın-Yayın Radyo Dairesi Müdürü gibi 

görevlerde bulunmuştur. Altar ayrıca çeşitli okullarda sanat tarihi öğretmeni olarak da görev yapmış, özellikle 

müzik yayıncılığı konusunda eserleri ile bilinmektedir. Vural Sözer, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Tan 

Gazetesi ve Matbaası Yayınları, İstanbul 1964, s.13. 
27

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.28-41. 
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Bunların yanı sıra Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş şubesi müfredat programının kabul 

edildiği belirtilmiş fakat programın içeriği paylaşılmamıştır.
28

 Öte yandan Dilekler 

Komisyonu Başkanlığı’ndan havale edilen Gazi Terbiye Enstitüsü Teşkilat Raporu’nda 1932-

1933 ders yılında Resim-İş Şubesinin, 1937-1938 ders yılında da Müzik Öğretmen Okulu’nun 

bir şube olarak enstitüye bağlandığı, müzik bölümü için 24.000 lira masraf yapıldığı, 1927-

1938  yılları arasında Resim-İş bölümünden 49 öğretmen adayının mezun olduğu, 1939 yılı 

itibariyle enstitü son sınıflarda Resim-İş şubesinde 5, Müzik Şubesinde ise 13 kişinin eğitim 

gördüğü belirtilmiştir. Bu raporun sunulmasından sonra Gazi Terbiye Enstitüsü’nün öğrenci 

kadrosunun genişletilmesi, yabancı dil şubesinin açılması, eğitim süresinin üç yıla 

çıkarılması, eğitim kadrosunun yapılandırılması, asistan meselesinin çözülmesi, tatbikat 

okulunun kurulması, mezunlara liselerde öğretmenlik hakkı verilmesi ve enstitü bütçesinin 

arttırılması gibi konularda ihtiyaçlar belirtilmiş, Maârif Vekâleti’nden konuyla ilgili destek 

istenmiştir.
29

 Bu şûrada müzik konusunda herhangi bir karar alınmamıştır. 

2. İkinci Maârif Şûrası (15-21 Şubat 1943)  

15-21 Şubat 1943 tarihleri arasında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yapılan 

İkinci Maârif Şûrası, II. Dünya Savaşı’nın sosyal, siyasi, ekonomik ve ideolojik yönleriyle 

tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediği bir dönemde toplanmıştır. Maârif Vekili 

Hasan Âli Yücel’in başkanlığında toplanan şûranın gündemi çeşitli alt başlıklarla birlikte, 

Ana dil öğretimi, Ahlak terbiyesi, Terim uygulamaları ve Tarih öğretimi başlıklarından 

oluşmuştur. Öte yandan gündem maddelerinin görüşüleceği komisyonlar da belirlenmiştir. 

Komisyonlar; Umumi Heyet, Ahlak Eğitimi Komisyonu, Tarih Öğretimi Komisyonu ve 

Terim İşleri ile Öğretim İşleri olarak ikiye ayrılan Ana Dil Komisyonu olarak ayrılmıştır.
30

 

Güzel sanatlar ve müzik ile ilgili konular ise Ana Dil Komisyonu’nda görüşülmüştür. Konu 

ile ilgili komisyon üyeleri; Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Orhan Şaik Gökyay, Güzel 

Sanatlar Akademisi üyelerinden Vedat Ömer Ar, Celal Esat Arseven, Nurullah Berk, Ankara 

Devlet Konservatuvarı Kulak Eğitimi Öğretmeni Halil Bedii Yönetken ve Güzel Sanatlar 

Akademisi Müdürü Burhan Toprak gibi isimlerden oluşmuştur. Bu isimler dışında genel 

kurulda Güzel Sanatlar Umum Müdürü Tevfik Ararad ve Güzel Sanatlar Umum Müdürlüğü 

Şube Müdürü Cevad Memduh Altar da hazır bulunmuştur. Ahlak Eğitimi Komisyonu’nda ise 

Hıfzırrahman Raşit Öymen görev yapmıştır. Komisyon çalışmalarının ardından yapılan genel 

kurul toplantısında Ana Dil Komisyonu’nun raporu okunmuştur. Raporda güzel sanatlar ile 

ilgili olarak ilkokul ve ortaokul programlarında temsillere daha fazla önem verilmesi 

gerektiği, tüm okullarda öğrencilerin temiz ve doğru bir Türkçe konuşabilmesi için özel 

gramofon plaklarının yapılması, bu plaklarda diksiyon ile ilgili şiir, şarkı, nutuk ve hitabet 

örneklerinin bulunması da önerilmiştir. Bu konuda özellikle radyodan da yararlanılabilineceği 

ifade edilmiştir. Okul kitapları konusunda öğrencilerin dikkatini çekebilmek amacıyla renkli 

resimlerden yararlanmanın yerinde olacağı açıklanmıştır. Türkçe derslerinin titiz bir biçimde 

yapılabilmesi için özellikle müzik öğretmenlerine önemli görevler düştüğü, bu konuda müzik 

öğretmenlerinin öğrettiği şarkıların sözlerini yazdırıp söyletirken imlâ, telaffuz ve diksiyon 

konusu üzerinde dikkatle durmaları gerektiği tavsiye edilmiştir. Güzel Sanatlar ve müzik 

üzerine önerilen bir diğer konu ise II. Maârif Şurası’nın 20.11.1943 tarihli İkinci Genel Kurul 

Toplantısı’nın İkinci Oturumunda, Ana Dil Komisyonu’nun bir alt komisyonu olarak çalışan 

Terim Komisyonu’nun karar raporunda yer alan yükseköğretim ile ilgili terimlerin saptanması 

için bilim gruplarına göre iş bölümü yapılması olmuştur. Bu düzenlemeye göre her kurum, 

kendi bilim dalına göre konunun uzmanlarıyla iş birliği yaparak kullandıkları terimlerin 

karşılıklarını derlemeleri ile görevlendirilmiştir. Hazırlanan listede Güzel Sanatlar Akademisi 

                                                 
28

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.561-563-572. 
29

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.576-596 
30

 T.C Maarif Vekilliği İkinci Maarif Şûrası 15-21 Şubat 1943 Çalışma Programı Raporlar Konuşmalar, Millî 

Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.5-16 
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hem Teknik bilimler hem de Güzel Sanatlar kategorisine ayrılırken, Ankara Devlet 

Konservatuvarı ise Müzik ve Sahne Bilimi olarak değerlendirilmiştir.
31

   

Bu oturumdan bir gün sonra yapılan toplantıda, Ahlak Komisyonu’nun aldığı kararlar içinde 

ideal Türk çocuğunun nasıl olması gerektiği konusundaki önerilerin müzik ile bağlantılı 

olması oldukça dikkat çekicidir. Rapora göre ilkokulda ahlak eğitiminin geliştirilmesi için 

önerilen başlıklar arasında; “Ahlak eğitiminde estetik duyguların yardımcı bir öğe olduğu göz 

önünde bulundurularak her fırsatta tabiat ve sanat güzelliklerinin çocuklar tarafından 

duyulması ve yaşanmasına çalışmak; ilkokul talebesinin zevk ve psikolojisine göre 

bestelenmiş seçme okul şarkıları ve halk türküleri, rontlar ve kanonlarla estetik ve ahlak 

eğitmenlerine yararlı olmak ve bu amacın elde edilmesi için müzik eğitimini düzeltmek” 

önerisi yapılmıştır. Benzer öneriler ortaokul öğrencilerinin ahlak eğitimi için de yapılmış; 

“Ortaokul talebesi için bestelenmiş seçme okul şarkıları, seçme halk türküleriyle talebenin 

estetik ve ahlak eğitimine yararlı olmak” ifadesi kullanılmıştır. Ayrıca raporda öğrencilerin 

okul dışı durumları da ele alınmış, müziğin burada önemli bir rol oynayacağı vurgulanmıştır. 

Dilekler bölümünde ise çocuğun ahlak gelişimi için büyük bestecilerin eserlerinin dinletilmesi 

ve ortaokullarda resim-iş dersine daha fazla yer verilmesi talep edilmiştir. Öte yandan okul 

dışında öğrenciler ve özellikle halk eğitimi için bulundukları bölgede konser, sergi, temsil, 

spor birlikleri, kütüphaneler ile bayram ve halk eğlencelerine daha fazla önem verilmesi 

gerektiği üzerinde durulmuştur. Raporun okunmasının ardından tavsiye edilen kararlar 

oylama için genel kurula sunulmuş, yapılan oylamada ittifakla kabul edilmiştir.
32

   

Şûra’nın 22.11.1943 tarihli genel kurul toplantısında gündeme gelen Tarih Öğretimi 

Komisyonu’nun raporunda da müzikle ilgi maddelere yer verilmiştir. Bu rapora göre 

konservatuvar için millî değerlerimizin dahil olduğu bir müzik tarihinin yazılabilmesi için 

tarihi araştırmaların yapılması gerektiği ve elde edilecek malzeme ile millî musikiyi de içine 

alan bir musiki tarihi kitabı için bir araştırma heyeti kurulması veya mevcut durumda bulunan 

bilim kurumlarından birine görev verilmesi önerilmiştir. Raporun okunmasından sonra 

komisyon başkanı Hamit Ongunsu genel kurula raporla ilgili açıklamalar yapmak üzere söz 

almış, uzun bir konuşmadan sonra sözlerine müziğin tarih eğitimindeki yerine değinerek 

devam etmiştir. Ongunsu konuşmasında müzik eğitimine verilen öneme değinmiş fakat bu 

eğitimin sadece yabancı eserlerle olmaması gerektiğini belirterek; “Her zaman tarih 

hazinemizden istifade etmek en büyük emelimiz olduğuna göre milli hazinemizde bulunan 

kıymetleri tebarüz ettirmek ve memleketin bu asırdan evvelki asırlarda sarfettiği gayretleri 

belirtmek yerinde olur. Hulasa milli musiki tarihimizi yeniden tedvin etmek faydalı olur. Bu 

suretle derin bir araştırma yapılarak eski musiki üstatlarını belirtmek çok faydalı olur. Bu 

araştırmalar elbette mütehassıs bir heyet tarafından yapılacaktır. Bu araştırmalar neticesinde 

elde edilecek kıymetlerin bazıları belki umumi ve milli, tarihimizde tebarüz ettirilecek 

mahiyette olacaktır. Bunlardan bazıları lise, hatta ortaokul kitaplarına kadar sokulabilir.” 

ifadesiyle konunun önemini vurgulamıştır. Ongunsu’nun açıklamalarından sonra yapılan 

görüşmelerde Suut Kemal Yetgin söz almış, Tarih ve Ahlak Komisyonları’nda ele alınan 

konular arasında tarih kitaplarındaki müfredata mutlaka sanat tarihinin eklenmesi gerektiğini 

savunmuştur. Sanatın ahlak eğitimindeki olumlu etkileri göz önüne alındığında raporda 

belirtildiği gibi sanat tarihinin sadece liselerin 12. sınıflarında olduğunu, konuya raporun 

dilekler kısmında yer verildiğini ifade ederek sanat tarihine gereken önemin verilmediğini 

vurgulamıştır. Bu nedenle öğrencilerin sanat bilgisini ve zevkini arttırmak için ortaokul ve 

lise tarih kitaplarına sanat eserlerinin incelenmesine dair bir bölüm konulmasını teklif 

etmiştir. Suut Kemal Yetgin’den sonra Ankara Devlet Konservatuvarı’nda görev yapan Halil 

Bedii Yönetken söz almış ve Türkiye’de müzik eğitimi veren iki kurum olduğunu, bunlardan 

birinin Ankara Devlet Konservatuvarı diğerinin ise Gazi Terbiye Enstitüsü Müzik Şubesi 

                                                 
31

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.27-93 
32

 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.108-193. 
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olduğunu ifade etmiştir. Bunların dışında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nın ve Gedikli 

Askeri Mızıka Okulu’nun bulunduğunu belirterek raporda teklif edilen müzik tarihinin tüm bu 

okullarda okutulacağı göz önüne alındığında raporda “Konservatuvar için milli 

kıymetlerimiz” ifadesinin “Müzik ihtisas okullarımız için” olacak şekilde değiştirilmesini 

istemiştir. Yapılan görüşmelerden sonra rapor genel kurul oylamasına sunulmuş ve oy birliği 

ile kabul edilmiştir.
33

  

3. Üçüncü Millî Eğitim Şûrası (2-10 Aralık 1946) 

2-10 Aralık 1946 tarihleri arasında Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde düzenlenen 

Üçüncü Millî Eğitim Şûrası,  önceki şûralarda olduğu gibi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanan gündem maddeleri üzerinde istişare etmek ve gereken kararları almak için 

toplanmıştır. Daha çok teknik okul ve enstitüler ile ilgili konulardan oluşan şûranın gündemi 

altı ana maddeden oluşmuştur. Bu maddeler; 

1-Ticaret Ortaokulları ve Liseleri Program ve Yönetmeliği, 

      2-Erkek Sanat Ortaokulları ve Enstitüleri Program ve Yönetmeliği, 

3-Kız Enstitüleri Program ve Yönetmeliği, 

4-İstanbul Teknik Okulu Yönetmeliği, 

 5-Orta ve bu derecedeki teknik öğretim okulları öğretmen ve öğrencileriyle ilgili    

mevzuatın bugünkü ihtiyaçlarla ayarlanması, 

6-Aile ve okul arasında iş birliği sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması şeklinde 

düzenlenmiştir.
34

  

Gündem maddelerine göre şekillendirilen komisyonlar ise; Ticaret Ortaokulları ve Liseler 

Komisyonu, Erkek Sanat Ortaokulları ve Enstitüleri ve İstanbul Teknik Okulu Komisyonu, 

Kız Enstitüleri Komisyonu
35

, Orta ve Bu Derecedeki Teknik Öğretmen ve Öğreticileriyle 

İlgili Mevzuatı Ayarlama Komisyonu, Aile ve Okul İş Birliği Komisyonu olmuştur.  

Şûraya dönemin Millî Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer
36

 başkanlık etmiştir. Öte yandan 

şûrada güzel sanatlar ve müzik alanında görev yapan Güzel Sanatlar Akademisi Müdürü 

Burhan Toprak, Erkek Sanat Okulları ve Enstitüleri ve İstanbul Teknik Okulu 

Komisyonu’nda, İstanbul Eğitim Enstitüsü Müzik Öğretmeni Nuri Ardıç ve Güzel Sanatlar 

Genel Müdürü Halil Vedat Fıratlı, Orta ve Bu Derecedeki Teknik Öğretmen ve Öğrencileri ile 

İlgili Mevzuatı Ayarlama Komisyonu’nda, Devlet Konservatuvarı Müdürü Tevfik Ararad, 

Devlet Konservatuvarı Temsilcisi Nurettin Sevin ise  Aile ve Okul İşbirliği Komisyonu’nda 

ve Halil Bedii Yönetken de Kız Enstitüleri Komisyonu’nda görev almıştır.
37

 Şûra da 

komisyon üyeleri dışında Güzel Sanatlar Akademisi temsilcisi olarak Mazhar Resmor, 

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğretmeni Kenan Temizan ile Gazi Eğitim Enstitüsü 

Müzik Şubesi’nden Eduard Zuckmayer genel kurul üyesi olarak çalışmıştır. Komisyonlar 
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 T.C. Maarif Vekilliği, a.g.e., s.205-265. 
34

 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Üçüncü Millî Eğitim Şûrası 2-10 Aralık 1946 Çalışma Programı Komisyon 

Raporları Konuşmalar, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, s.9 
35

 Bu komisyon çalışmalarını Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü’nün binasında yapmıştır. bkz. T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı, a.g.e., s.12.  
36

 Reşat Şemsettin Sirer (Ömer Reşat Sirer), 1903 yılında Mustafa Ziya Bey ile Sıdıka Hanım’ın oğlu olarak 

Sivas’ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Lisesi’nde yapmış 1923 yılında İstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Adana Erkek Öğretmen Okulu’nda göreve 

başlamış, 1926’ya kadar Galatasaray Lisesi, Yüksek Öğretmen Okulu ve İstanbul Kız Öğretmen Okulu’nda 

çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1926 yılında Maarif Müfettişliği görevine getirilen Sirer, 1933 yılına kadar bu 

görevi yürütmüştür. 1933’ten sonra Maarif Vekâleti’ne bağlı olarak idari görevlerde çalışmış, 1941 yılında 

Yükseköğretim Umum Müdürü olmuştur. 1943 yılında Sivas Milletvekili olarak TBMM’ye girmiş, 15. 

Hükümet’in Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmış, 1953 yılında vefat etmiştir. TBMM Albümü 1920-2010 1. 

Cilt 1920-1950, TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s.427.; 

https://www5.tbmm.gov.tr/eyayin/GAZETELER/WEB/MAZBATALAR/TBMM/d07/HT_1312_1_7.pdf 

(Erişim Tarihi: 25.12.2022) 
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toplantıların başlamasıyla birlikte beş gün boyunca çalışmış, bu çalışmalarının ardından 

7.12.1946 tarihli İkinci Genel Kurul Toplantısında komisyon raporları okunmuş ve şûra 

üyeleri söz alarak değerlendirmelerde bulunmuştur. Genel kurulda teknik okullar ile ilgili 

görüşmeler sürerken müzik ile ilgili ilk konuşmayı Halil Bedii Yönetken yapmıştır. Yönetken, 

kız enstitülerinin programında haftada bir saat olan müzik dersinin iki saate çıkarılmasını 

teklif ettiklerini belirterek, erkek sanat okulları için hazırlanan yeni tasarıda müzik dersinin 

konmamasını eleştirmiştir. Halil Bedii, konuyla ilgili olarak; “Bendeniz iki evladım olduğunu 

tasavvur ediyorum, biri kız enstitüsüne, diğer erkek sanat okuluna gidiyor, biri müzik 

terbiyesinin nimetlerinden faydalanıyor, öteki bundan mahrum kalıyor. Bu durumda bir 

anormallik görüyorum. Eğer sanat eğitiminin, müzik eğitiminin bir değeri varsa ki büyük 

değeri vardır, bütün dünya bu noktada birleşmiştir. Bundan kız evladımız faydalanırken, 

erkek evladımızı bu nimetten mahrum bırakmak doğru olmasa gerektir. Ne yapıp yapıp sanat 

okullarında hiç olmazsa haftada birer saat müzik dersi konulmasını teklif ve bunun üzerinde 

ısrar ederim.” diyerek genel kurulda oylanmasını istemiştir. Yönetken’den sonra Güzel 

Sanatlar Akademisi temsilcisi Mazhar Resmor şûra başkanlığına yazılı bir teklif sunmuştur. 

Teklifte; “Memleketimizde teknik esaslara dayanan okullarımız, diğer taraftan da güzel 

sanatlarla uğraşan bir akademimiz bulunduğu halde teknikle estetiği kaynaştıran bir 

okulumuz mevcut değildir. Küçük Sanatlar Okulu diye isimlendirebileceğimiz bu müesseseler 

başka memleketlerin zevk seviyesi ve bilhassa ekonomisi üzerinde büyük gelişmelere vesile 

teşkil etmektedir.” ifadesi yer almıştır. Çocuklar için oyuncakların, evlerde kullanılan küçük 

malzemelerin pek çoğunun yurtdışından geldiğini ve bu durumun millî servetin önemli bir 

kısmı olduğunu, bunun ülke içinde de yapılabileceğini ve bunun için küçük sanatlar davasının 

önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu teklifin ardından başkan, bu teklifin temenniler arasını 

koyulması için genel kurul oylaması yapmış ve teklif kabul edilmiştir. Bu oylamanın ardından 

Halil Bedii Yönetken tekrar söz istemiş, kendisinin de müzik dersleriyle ilgili teklifini 

hatırlatmıştır. Başkanlık makamının oylamaya koyduğu teklif kabul edilmiş ve sanat 

okullarında haftada bir saat müzik dersi konmuştur.
38

 Aynı oturumda Aile ve Okul Birliği 

Komisyonu’nun hazırladığı raporda duygu eğitimi probleminin çözülmesi için ara sıra okul 

içi ve dışında törenler, müsamereler ve temsiller tertip edilmesi ayrıca resim ve müzik 

çalışmaları için imkân hazırlanarak koro ve sergi çalışmalarının yapılması önerilmiştir. 

Rapordan sonra söz alan Ankara Devlet Konservatuvarı Temsilcisi Nurettin Sevin konuyla 

ilgili olarak; “Biz okullarda müzik, resim ve buna benzer birtakım faydalı şeyler okutuyoruz. 

… Musiki, gene hocası, programı olan bir derstir. Dersi, hocası olmayan müsamereler ve 

tiyatro temsilleri çok daha acınacak durumdadır. Şehirlere vakit vakit tuluat kumpanyaları 

gelir, bunları öğretmenler de öğrenciler de görür. Onlar için bütün iş bu derme çatma 

eğlence adamlarının yaptıklarını okul müsamerelerinde tekrarlamaktan onları taklit etmekten 

ibarettir. Halbuki oyun demek, müsamere demek, tiyatro, inşat, hitabet demek asla başkasını 

taklit ve tekrar etmek değildir.” ifadesini kullanarak okullarda düzenlenecek temsil ve 

müsamerelerin aile ve okul birliği yoluyla yapılması halinde sonuçlarının kötü olacağını bu 

tarz etkinliklerin çeşitli metotlara tabi olduğunu ve şûra genel kurulu isterse bu metotları 

yazabileceğini belirtmiştir. Nurettin Sevin’in yapmış olduğu teklif başkanlık makamınca 

temenniler bölümüne koyulmak üzere genel kurul oylamasına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
39

  

Öte yandan şûranın 9.12.1946 tarihli Dördüncü Genel Kurul Toplantısı’nda öğretmen 

yetiştirme konusunda yapılan görüşmelerde Halil Bedii Yönetken söz almış ve müzik 

öğretmeni yetiştirme sürecinden bahsetmiştir. Konuşmasında; “Memleketimizde müzik 

öğretmeni yetiştiren tek kaynak Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümüdür. Bu bölümün 

öğrenim süresi üç yıldır, buraya lise ve öğretmen okulu mezunları arasında müzikte yeter 

derecede hazırlanmış olanlar imtihanla alınır. Enstitüde bu bölüm kurulduğu zaman tahmin 
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edildi ki buraya yeter derecede hazırlıklı öğrenci gelecektir. Vakıa ilk zamanlarda bir iki 

devre müziğe kendisini hazırlamış, yeter derecede ilerlemiş bir kısım eleman geldi, fakat 

bunların arkası kesildi. Bugün enstitü müzik şubesi zayıf bir durumdadır. Bundan sonra bu 

şubeye istenilen evsafta öğrencilerin geleceğinden pek ümidimiz yoktur. Buraya muhakkak 

surette hazırlanmış elemanların gelmesi lazımdır. Bunlar ise kendi kendilerini 

hazırlayamamaktadırlar, bunları bizim hazırlamamız lazım gelmektedir. Gazi Enstitüsü 

Müzik Bölümü açılmadan evvel memleketimizde Musiki Muallim Mektebi
40

 vardı. Musiki 

Muallim Mektebi ilkokul mezunu alır, 6 sene genel kültürle beraber yeter derecede musiki 

tahsili verirdi. Buranın mezunları muallim mektebi mezunları olmalarına rağmen 

ortaokullara tayin edilir, fakat kendilerine ilkokul öğretmeni maaşı, yani 1750 kuruş maaş 

verilirdi. …umumi kültür bakımından daha olgun insanlar yetiştirmek için bu okul sonra 

kaldırıldı ve enstitüde bugünkü müzik bölümü açıldı.” açıklamalarında bulunmuştur. 

Yönetken, okulun mevcut halinin hedefine ulaşamamış olduğunu, gelen öğrencilerin 

kendilerini yetiştiremedikleri için durumun gittikçe kötüleştiğini ifade etmiş ve genel kurula 

tekrar altı yıl eğitim veren bir müzik okulunun açılması gerektiğini teklif etmiştir. 

Konuşmasının devamında ise memleketin ihtiyacı olan ilkokul müzik öğretmeninin ancak bu 

şekilde yetiştirebileceğini, ilkokulda müzik öğretim ve eğitimi işinin çok önemli olduğunu, 

böyle bir okuldan mezun olacak olan müzik öğretmenlerinin birkaç yıl ilkokulda görev 

yapmaları halinde kendilerini yetiştirebileceklerini ve sonrasında Gazi Eğitim Enstitüsü 

Müzik Bölümü’ne sınavla girerek buradan mezun olduklarında 6-7 ve 8.sınıflara öğretmen 

olabileceklerini vurgulamıştır. Yönetken’in bu teklifi sonrasında Şûra Başkanı Reşat 

Şemsettin Sirer de çok sayıda müzik öğretmeni yetiştirilmesinin oldukça önemli olduğunu, 

bakanlık olarak çalışmalarında bu işe büyük önem verdiklerini, donanımlı çok sayıda müzik 

öğretmenine ihtiyaç duyduklarını belirtmiş, kısa zamanda başta Halil Bedii Yönetken olmak 

üzere konunun uzmanları ile bu konuya çözüm bulacaklarını ifade etmiştir. Başkanın 

konuşmasından sonra Orta ve Bu Derecedeki Teknik Öğretmen ve Öğreticileriyle İlgili 

Mevzuatı Ayarlama Komisyonu’nun raporu genel kurul oylamasına sunulmuş ve rapor oy 

birliği ile kabul edilmiştir. Aynı gün toplanan ikinci oturumda Ticaret Ortaokulları ve Liseleri 

Komisyonu’nun hazırladığı rapor da ele alınmıştır. Rapora göre bakanlığın hazırladığı ders 

programlarının gözden geçirilmesi sonucunda, Ticaret liselerinde bilhassa afiş ve reklam 

tekniğini veren ve komisyonca önemine kanaat getirilen resim derslerinin Hazırlık, 4. ve 5. 

sınıflarda birer saat olacak şekilde aynen bırakılmasını teklif etmiş ve bu teklif genel gurulda 

yapılan oylamada kabul edilmiştir.
41

  

Üçüncü Milli Eğitim Şurası’nın 10.12.1946 tarihli oturumunda ise Kız Teknik Öğretim 

Okulları Yönetmeliği Komisyonu tarafından genel kurula teklif edilen rapor gündeme 

gelmiştir. Rapora göre; Kız Enstitüleri müfredatı özellikle kültür dersleri boyutuyla ele 

alınmış ve müzik dersleri için kız enstitülerinin özellikleri göz önünde bulundurularak 

öğrencilere tam ve pratik bir müzik öğretimi sağlamak için müzik müfredatına ilave edilen 

Türk Halk Müziği usûl ve makamları ile oldukça basit düzeyde armoni ve akor bilgilerinden 

dolayı artan müfredat programının uygulanabilmesi için 1.sınıfta bir saat olan müzik dersinin 

iki saate çıkarılması ve diğer sınıflarda da birer saat olan dersin mevcut haliyle kalması, 

müzik müfredatının öğrencilere müziği sevdirmek, öğrencilerin seslerini ve kulaklarını 

terbiye etmek, öğrencileri korolara katılabilecek seviyeye getirmek amacıyla müstakbel Türk 

kadınının ailesinde ve çocuk eğitiminde müziğin rolü ve önemini idrak edebilecek ve onu 

yuvasında müzik eğitimine yöneltebilecek seviyeye yükseltmenin kız enstitüsü öğrencisinin 

henüz öğrenim aşamasında sosyal ve manevi bir bağ kurabilmeleri için destek sağlamak 

amacına göre tertiplendiği belirtilmiştir. Öte yandan kız enstitüleri için yeni müfredat 
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programına uygun müzik kitabı, şarkı ve koro eserlerini içeren ayrı bir kaynağın 

hazırlatılması, enstitü müzik öğretmenlerinin bu doğrultuda kurstan geçirilmeleri ve bu 

okullardaki müzik dersinin ilave değil asıl öğretmenlere verilmesi temennisinde bulunularak 

müfredat ve ders saatlerinin uygun görüldüğü ifade edilmiştir. Raporun okunmasından sonra 

başlayan görüşmelerde, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Şefleri Eduard Zuckmayer ve Halil 

Bedii Yönetken konuyla ilgili olarak yazılı önerge sunmuştur. İki maddeli bu önergede kız 

enstitüleri için hazırlanan yeni müfredata uygun öğrenci müzik kitabı yazdırılması, şarkı ve 

koro eserlerini ihtiva eden kaynaklar hazırlatılması, kız enstitülerinde müzik öğretmenliği 

yapmakta olan meslektaşların tatil kursundan geçirilmesinin çok faydalı olacağı ifade 

edilmiştir. Ayrıca kız enstitülerinde müzik öğretmeninin sadece ders vermekle yükümlü 

olmadığı, okul içinde aktif bir müzik yaşamı sürdürmekle ve gerektiğinde beden eğitimi 

derslerine müzik boyutuyla yardımcı olmakla sorumlu olduğundan kız enstitülerine bu 

görevleri başarıyla yapabilecek ayrı müzik öğretmenlerinin tayin edilmesi gerektiğine dikkat 

çekmişlerdir. Yapılan oylama sonrası bu önerge temenni olarak kabul edilmiştir. Bu 

oylamadan sonra söz alan Ankara Devlet Konservatuvarı temsilcisi Nurettin Sevin ise daha 

önce Millî Eğitim Bakanlığı’na sunmuş olduğu okullarda temsil ve tiyatro faaliyetlerinin 

yanında buna benzer etkinliklerin taklitçilikten öteye gidemediğini belirttiği yazısına istinaden 

bu tarz dramatik etkinliklerin okullarda daha metodolojik olarak uygulanabilmesi için Gazi 

Eğitim Enstitüsü bünyesindeki müzik, resim, edebiyat ve pedagoji şubelerine haftada iki saat 

olmak kaydıyla “Pedagojik Tiyatro” dersinin konmasını ve bu derste başarılı olan 

öğrencilerin diğer okullarda görevlendirilmesini istediği teklifini genel kurula tekrar 

sunmuştur. Üçüncü Millî Eğitim Şûrası 10.12.1946 tarihinde çalışmalarını tamamlamış ve 

gündem maddeleri üzerinde uzlaşılarak saat 13.35’de iyi dilekler ile kapanmıştır. 
42

  

4. Dördüncü Millî Eğitim Şûrası (22-31 Ağustos 1949) 

İnönü Dönemi’nin son toplantısı olan Dördüncü Millî Eğitim Şûrası, 22-31 Ağustos 1949 

tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde dönemin Millî 

Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu başkanlığında toplanmıştır.
43

 Şûra’nın gündemini;  

 1-1948-1949 ders yılından itibaren uygulanmaya başlanan ilkokul programının 

incelenmesi 

       2-Yeni ortaokul programı projesinin incelenmesi 

       3-Lise ders konularının dört yıllık teşkilata göre tespiti 

       4-Ortaokullara ve liselere öğretmen yetiştiren eğitim enstitüleri ve Yüksek Öğretmen 

Okulu teşkilatının ihtiyaçlara göre düzenlenmesi 

      5-Eğitim ve öğretimde dayanılan demokratik esasların gözden geçirilmesi maddeleri 

oluşturmuştur.  

 

Gündem maddelerini görüşmek üzere koordine edilen komisyonlar ise gündem maddeleri ile 

aynı olacak şekilde tasarlanmıştır.
44

 Güzel sanatlar ve müzik ile ilgili konular üzerinde 

komisyonlarda görev yapan uzmanlar, Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü Necil Kazım 

Akses, aynı okulda görev yapan Halil Bedii Yönetken ve Ferit Hilmi Atrek, İstanbul Güzel 

Sanatlar Akademisi Müdürü Zeki Faik İzer ile aynı akademide görev yapan Asım Mutlu ve 

Cemal Tollu gibi isimlerden oluşmuştur. Bu isimlerin dışında genel kurulda konu ile ilgili 

uzmanlıklarından yararlanılan isimler arasında Güzel Sanatlar Genel Müdürü Adil Erkman da 

yer almıştır.
45

 Bu üyelerin tamamı Lise Ders Konularını Dört Yıllık Teşkilata Göre Tespit 

Edecek Komisyon’da görev yapmıştır. Komisyon çalışmalarının ardından toplanan genel 
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kurulda Orta Derecedeki Okullara Öğretmen Yetiştirme Komisyonu’nun hazırlamış olduğu 

rapor okunmuş, bu raporda eğitim enstitülerinin teşkilatında yapılacak değişiklikler 

görüşülmüştür. Teşkilatta yapılan değişikliklere göre eğitim enstitülerinin fen-edebiyat ve 

yabancı dil bölümlerine alınacak öğrencilerin müzik, resim-iş, beden eğitimi ve ev işleri 

derslerinin bir tanesini ikinci branş olarak seçmeleri ve bu alanda da uzman olarak 

yetiştirilmeleri öngörülmüştür. Bu kararın alınma nedeni ise; “İleri kültür memleketlerinde 

olduğu gibi müzik, resim -iş ve beden eğitimi faaliyetlerinin eğitici, ruh canlandırıcı ve 

dolayısıyla işi ve hayatı sevdirici rolleri göz önünde tutularak bunların belli ders saatleri 

dışında da bütün okul hayatına sâri bir hale getirilmesi lüzumlu görülmüştür. Esasen 

memleketin durgun olan sanat hayatını canlandırmak ve sanat anlayışını geniş halk kitleleri 

arasına yaymak, bu kitleler arasındaki kabiliyetleri uyandırıp geliştirmek, aynı zamanda 

sanat anlayış ve zevkini umumileştirmek, milli terbiye hedeflerimiz arasında diğer milletlere 

nazaran daha fazla yer alması gereken bir konudur. Şu hâlde Eğitim Enstitülerine müzik, 

resim-iş, beden eğitimi şubelerinin bugün ki müstakil hüviyetlerini muhafaza etmeleri ve geniş 

kadrolu orta dereceli okullarda bu dersleri okumak üzere müstakil öğretmenler yetiştirilmesi 

bu bakımdan tavsiyeye şayan görülmüştür. Ancak Şuraya sunulan projede belirtildiği gibi 

açılacak olan yüzlerce ortaokulda müzik- resim-iş, beden eğitimi ve ev işleri dersleri için 

haftada 3-5 saate bir öğretmen tayini imkân dahilinde görülmediğinden ve bu okullarda adı 

geçen derslerin eğitsel değeri de ihmal edilemeyeceğinden...” şeklinde ifade edilmiş, ikinci 

branş dersleri için öğrencilerin yeteneklerine göre sınava tabi tutulacakları ayrıca 

belirtilmiştir.
46

 Aynı raporda yer alan Yüksek Öğretmen Okulları’nın teşkilat değişikliği 

konusunda lise programlarında mevcut bulunan veya bu programlara yeniden dahil edilecek 

olan müzik, resim-iş, beden eğitimi ve sanat tarihi öğretmen adaylarının öğrenimlerini Güzel 

Sanatlar Akademisi, Konservatuvar ve Yüksek Beden Eğitimi Enstitüsü gibi kurumlarda 

yapmalarına ek olarak diğer tüm branşlardaki öğretmen adaylarının tabi oldukları pedagojik 

formasyona tabi tutulmaları komisyon kararı ile uygun görülmüştür. Raporun sunulmasından 

sonra geçilen genel kurul görüşmelerinde konuyla ilgili Ferit Hilmi Atrek söz almış, eğitim 

enstitülerinde okutulacak müzik dersiyle ilgili fikirlerini açıklamıştır. Atrek, müzik dersinin 

en az matematik ve fizik dersleri kadar önemli olduğunu, bu sebeple müzik öğretmenlerinin 

iyi yetiştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Kısa bir süre önce Paris’te müzik öğretmeni 

yetiştiren ve eğitim süresi iki yıl olan okulun eğitim tekniğinden bahsederek öğrencilerin 

sabah saat 08.30’dan öğleye kadar sadece solfej yaptığını, öğleden sonra ise armoni, piyano 

ve enstrüman çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatmıştır. Bu eğitimin gerekliliğini müzik 

öğretmeninin kendisine lazım olan materyaller üzerinde çok sıkı bir disiplin ve uzun bir mesai 

ile ancak yetişebilmesi olarak vurgulamış, eğitim enstitülerine haftada altı saat konmuş olan 

müzik dersinin süresini yetersiz olması nedeniyle eleştirmiştir. Ayrıca Fransız okullarında 

kullanılan Guide-chant adındaki enstrümanın eğitim enstitülerinden yetişecek müzik 

öğretmenlerine öğretilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Atrek’ten sonra birçok üye kendi 

uzmanlık alanları ile söz almış çeşitli teklifler sunmuştur. Yapılan görüşmelerin ardından 

eğitim enstitüleri hakkındaki rapor kabul edilmiştir.
47

 Şûra’nın Dördüncü Birleşim Birinci 

Oturumunda, İlkokul Programlarını İnceleme Komisyonu’nun hazırladığı rapor okunmuş, 

raporun 6. Maddesinde; “Yeni ilkokul programının isteklerine uygun şekilde öğretmen 

adaylarının yetiştirilmesine ve onlara yeni çalışmalarına yararlı olacak beceriler 

kazandırılmasına bilhassa dikkat edilmelidir. Yeni öğretmen adayının bir müzik aleti çalması, 

resim-iş sahasında iyi yetişmiş bulunması ve bir spor nev’inde başarılı olması lazımdır.” 

ifadesi yer almıştır. Daha sonra açıklanan Bölge Öğretmen Okullarının Kuruluşu Hakkında 

hazırlanan raporda ise haftada iki gün öğleden sonra kalacak zaman içinde müzik, beden 
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eğitimi, resim-iş, yurt incelemeleri çalışmaları ile yabancı dil kurslarının okul idaresi 

tarafından düzenlenen bir programa göre yürütülmesi komisyonca kararlaştırılmıştır.
48

  

Dördüncü Millî Eğitim Şûrası’nın 31.08.1949 tarihli Beşinci Birleşiminde ortaokullara yeni 

uygulanacak olan program tartışılmıştır. Buna göre komisyonun öngördüğü programın 

dilekler kısmında, teknik öğretim radyosundaki söz ve müzik deneme yayınlarının, yetkili 

komisyonlar kurularak, öğretici ve eğitici bir özellikte hazırlanmasının sağlanması teklif 

edilmiştir. Ayrıca müzik eğitiminde önemli bir unsur olan plak yolu ile müzik eğitimini 

güçlendirme amacıyla bakanlık tarafından kurulacak bir heyetin uygun göreceği okul şarkıları 

ile marşları, seçkin sanatçılar tarafından plaklara kaydedilerek okullara gönderilmesi ve ders 

saat sayıları az olan müzik öğretmenlerine müzik öğretimini gerektiği şekilde yapabilecek 

sınıf öğretmeni bulunmayan okullarda ek görev verilmesi tavsiye edilmiştir.
49

 Ayrıca ders  

programında yer alan müzik dersi için “öğretmen fırsat buldukça müzik eğitim ve öğretimi 

için değerli bulduğu filmlerin öğrenciler tarafından görülebilmesi için gerekli tedbirleri 

almayı ihmal etmemelidir.” ifadesinin programa eklenmesi uygun görülmüştür. Görüşmelerde 

söz alan Halil Bedii Yönetken, Türkiye’nin coğrafi durumunun bir sonucu olarak müzikte 

alaturka ve alafranga ayrımı yapıldığını, Türk müziğiyle Avrupa müzik zevkinin 

kıyaslandığını ifade etmiş, Avrupa müzik zevkinin topluma aşılanamamasından dolayı 

yalnızca Türk müziği dinleyen büyük bir çoğunluğun olduğunu ve bu durumun kültür 

hayatımızda derin bir boşluk yarattığını vurgulamıştır. Bu durumdan kurtulma yollarından 

birinin de okul müziği olduğunu ve bu yüzden müzik eğitimine ilkokuldan başlanılması 

gerektiğini ve ortaokulun müzik eğitimine başlamak için çok geç bir dönem olduğunu 

belirtmiştir. Konuşmasına yarının Türk insanının bilgili olabilmesi için ilk-orta ve lise 

döneminde aldığı müzik eğitiminin çok önemli olduğunu söyleyen Yönetken, koroların bu 

eğitimin büyük bir parçası olduğunu belirterek Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin bu 

konuyla ilgili takip ettikleri metotları açıklamış, son olarak ortaokullarda müzik dersinin 

haftada iki saate çıkarılmasını teklif etmiştir.
50

 Şûra, 31.12.1949 tarihli Beşinci Birleşiminin 

Üçüncü ve Dördüncü Oturumlarından sonra Millî Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu’nun 

kapanış konuşması ile sona ermiştir.
51

 

Sonuç 

İnönü Dönemi’nde 1939, 1943, 1946 ve 1949 yılları olmak üzere dört kez toplanan Millî 

Eğitim Şûraları, ülkenin farklı bölgelerinden gelen eğitimciler ve Millî Eğitim Bakanlığı başta 

olmak üzere eğitim ile ilgili pek çok kurum ve kuruluş yöneticilerinin katılımlarıyla 

gerçekleşmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı’nın en üst danışma kurulu olarak oluşturulan 

şûralarda, eğitim ve öğretimin tüm yönleriyle ele alındığı, katılan üyelerin kendi fikir ve 

tekliflerini yapabildiği bir ortam sağlanmıştır. Bu toplantılarda, eğitim kurumlarından, 

müfredat programlarına, öğretmen yetiştirmeden, öğrencilerin okul içi ve dışı durumları başta 

olmak üzere pek çok konuda kararlar alınmıştır. Bu kararlar içerisinde doğal olarak güzel 

sanatlar ve müzik konusunda da eğitim-öğretim temel alınarak, ahlak gelişimi, öğrencilerin 

entelektüel birikimlerine katkı ve davranış değişimi boyutlarında öneriler sunulmuş ve bu 

öneriler büyük çoğunlukla kabul edilmiştir. Şûralarda, müzik ve güzel sanatlar konusunda 

alanında uzman pek çok isim üye sıfatıyla görev yapmıştır. Bu isimler arasında; Suut Kemal 

Yetgin, Burhan Toprak, Cevad Memduh Altar, İsmail Hakkı Oygar, İbrahim Çallı, Mahir 

Tomruk, Zeki Sayar, Orhan Şaik Gökyay, Vedat Ömer Ar, Celal Esat Arseven, Nurullah 

Berk, Halil Bedii Yönetken, Tevfik Ararad, Hıfzırrahman Raşit Öymen, Nuri Ardıç, Halil 

Vedat Fıratlı, Nurettin Sevin, Mazhar Remor, Kenan Temizan, Eduard Zuckmayer, Necil 

Kazım Akses, Ferit Hilmi Atrek, Zeki Faik İzer, Asım Mutlu, Cemal Tollu ve Adil Erkman 
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yer almıştır. Bu üyelerden özellikle Halil Bedii Yönetken müzik üzerine en çok söz alan 

uzmanlardan biri olmuştur. 

Yapılış sırasına göre şûralarda güzel sanatlar ve müzik üzerine, Gazi Terbiye Enstitüsü Talebe 

Kabul ve İmtihan Talimatnamesi kabul edilmiş ve bu şube için sınava girecek adaylardan 

istenecek özel şartlar belirlenmiştir. Öğrencilerin tüm yönleriyle gelişebilmeleri için özellikle 

ilkokul ve ortaokullar başta olmak üzere kız enstitüleri ve erkek sanat okullarında müzik ve 

resim ders saatlerinin arttırılması gerektiği kabul edilmiştir. Okul içi ve dışı etkinliklerde 

müziğin önemine dikkat çekilmiş ve tarih öğretiminde sanat eğitimine daha fazla yer 

verilmesi konusunda milli kültür de göz önünde bulundurularak yeni bir müzik tarihi eseri 

yazılması kararlaştırılmıştır. Öte yandan kurumsal önerilerde Küçük Sanatlar Okulu adı 

altında yeni bir okul oluşturulması önerilmiş, müzik öğretmeni yetiştirme konusunda üç yıl 

olan müzik eğitimi kurumlarının altı yıla çıkarılması ve buradan mezun olan müzik 

öğretmenlerinin ilköğretim, ortaöğretim ve liselerde çalışabilmeleri teklif edilmiştir. Kız 

enstitüleri ve teknik okullardaki müzik dersi müfredatlarında usûl, makam, armoni ve akor 

bilgisi gibi teknik değişikliklerin yapılması, dolayısıyla müzik dersi saatlerinin arttırılması 

önerilmiş, özellikle müzik öğretmenlerinin donanımlı olabilmeleri için her yıl eğitimden 

geçmelerinin gerekliliği vurgulanmıştır. Son olarak okullarda temsil, tiyatro faaliyetleri ve 

buna benzer dramatik etkinliklerin daha metodolojik olarak uygulanabilmesi için Gazi Eğitim 

Enstitüsü bünyesindeki müzik, resim, edebiyat ve pedagoji şubelerine haftada iki saat olmak 

üzere Pedagojik Tiyatro dersinin eklenmesi ve bu derste başarılı olan öğrencilerin diğer 

okullarda görevlendirilmesi tekliflerinde bulunmuştur. Şûralarda ilgili komisyonlar tarafından 

yapılan bu teklif ve öneriler hem ihtisas komisyonlarının raporlarına girmiş hem de genel 

kurulda görüşülmüştür. Tüm diğer kararlarda olduğu gibi şûralarda müzik ve güzel sanatlar 

alanları için önerilen teklifler, danışma kurulu sıfatıyla yapılmış ve bu kararlar Millî Eğitim 

Bakanlığı’na tavsiye niteliğinde sunulmuştur.  

Tüm bu bilgiler ışığında, dönemin şartları göz önüne alındığında İnönü dönemi Millî Eğitim 

Şûraları’nda güzel sanatlar ve bilhassa müzik üzerine verilmiş kararların; iyi yurttaş 

yetiştirme, öğrencilerin kültürel alanda donanımlı olmalarını sağlama ve ahlak eğitiminde 

sanatın önemini vurgular nitelikte olduğu anlaşılmıştır. 
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ÖZET 

Bağımsız tacir yardımcılarından olan acentenin kanuni yetkilerinden biri müvekkilini 

mahkemede temsil etme yetkisidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrasında yer 

alan düzenlemeye göre, acente aracılık ettiği veya müvekkili adına akdettiği sözleşmelerden 

doğan uyuşmazlıklarda müvekkili adına dava açabileceği gibi acenteye karşı da dava 

açılabilecektir. Doktrinde, acenteye aracılık ettiği veya müvekkili adına akdettiği sözleşmeden 

dolayı dava açılması ‘izafeten dava’ olarak nitelendirilmektedir. Yabancı hukuk sistemlerinde 

bulunmayan bir müessese olduğundan Türk hukukuna özgü bir kavram olduğu ifade 

edilmektedir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrasının 2. cümlesinde, müvekkili yabancı tacir 

olan acenteler hakkındaki sözleşmeler bakımından bir sınırlama getirilmiştir. Kanuna göre, 

yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelere, acentenin müvekkili adına 

dava açmasını veya yabancı müvekkile izafeten acentesine dava açılmasını engelleyecek 

kayıtlar geçersiz olacaktır. Yabancı tacirlerin Türkiye’deki acenteleri vasıtasıyla işlem yapan 

kişilerin Türkiye’de dava açabilmesini sağlamak amacıyla getirilen bu düzenleme hem ticaret 

hukuku hem de milletlerarası usul hukuku bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Günümüzde milletlerarası ticarette, tacirler tahkim anlaşması yaparak aralarında doğmuş veya 

doğabilecek uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine tahkimde çözümlenmesini 

sağlayabilmektedir. Tahkim temelde taraf iradelerinin esas alındığı bir yargılama usulüdür. 

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığı tahkim yolunda çözebilmesinin iki şartı vardır: Birinci 

şart, tahkim anlaşmasının bulunmasıdır. İkinci şart ise tarafların arasındaki uyuşmazlığın 

tahkime elverişli olmasıdır. Taraflar, aralarında meydana gelmiş veya gelebilecek her türlü 

uyuşmazlık için tahkim yoluna gidemezler. Bir diğer ifade ile, kural olarak belirli 

uyuşmazlıkların tahkim yolunda çözülmesi mümkündür. Devletler, kamusal menfaatleri 

gözeterek zayıf tarafın korunmasını sağlamak amacıyla bazı konuları tahkim dışında 

bırakacak şekilde düzenlemeler yapmaktadır. Bu şekilde tahkime elverişli olmayan konularda 

tarafların tahkim anlaşması yapması sonucunda tahkim anlaşması geçersiz olacaktır. 

İzafeten acenteye açılan davada tahkim anlaşması bulunması halinde konu ile ilgili 

mevzuatımızdaki hükümlerin nasıl yorumlanacağı ve uygulanacağı konusunda doktrinde 

görüş birliği bulunmamaktadır. Acentelere mahkemede temsil yetkisi tanınmasına bağlı 

olarak yabancı müvekkillere karşı Türkiye’deki acentesine dava açılmasını engelleyecek 

sözleşme hükümlerinin geçersiz olması neticesinde bu davalarda tahkim anlaşmasının geçerli 

olup olmadığı sorunu gündeme gelmektedir. 

İzafeten açılan davalarda davalı tarafın tahkim itirazında bulunması durumunda, mahkemenin 

tahkim anlaşmasının geçerliliği bakımından yapacağı incelemenin kapsamı hakkında 

doktrinde ve uygulamada farklı görüşler bulunmaktadır. Zira hakemlerin kendi yetkileri 

hakkında karar verme yetkisi (competence-competence) karşısında devlet yargısında 

yapılacak incelemenin sınırlarının ve kapsamının belirlenmesi önemlidir.  

Anahtar Kelimeler: Acente, Acentenin Mahkemede Temsil Yetkisi, Tahkim İtirazı  
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ABSTRACT 

One of the legal powers of an agent who is an independent commercial agent is the power to 

represent his client in court. According to Article 105(2) of the Turkish Commercial Code, an 

agent may sue or be sued on behalf of his client in disputes arising out of contracts that the 

client has arranged or entered into. In the doctrine, filing a lawsuit based on the contract that 

the agent has mediated or concluded on behalf of the customer is referred to as 'action by 

reference'. Since this is a concept that does not exist in foreign legal systems, it is explained 

that it is a concept specific to Turkish law. 

In the second sentence of the second paragraph of the 105th Article of the Turkish 

Commercial Code, a restriction has been introduced regarding contracts with agents whose 

clients are foreign merchants. According to the law, the contracts of those who act as agents 

for foreign merchants are void if the agency prevents the agent from filing a lawsuit on behalf 

of his client or from suing the agent in relation to the foreign client. Article 105(2), which was 

introduced to ensure that persons transacting business in Turkey through the agents of foreign 

merchants can bring an action in Turkey, is of great importance to both commercial law and 

international procedural law. 

Today, traders in international trade can enter into arbitration agreements and ensure that 

disputes that have arisen or may arise between them are resolved through arbitration rather 

than in state courts. Arbitration is a process based on the will of the parties. There are two 

conditions under which the parties can settle their disputes through arbitration: The first 

condition is the existence of an arbitration agreement. The second condition is that the dispute 

between the parties is arbitrable. Parties cannot resort to arbitration for all types of disputes. 

States make provisions to exclude certain issues from arbitration to ensure the protection of 

the weaker party by taking into account the public interest. In this case, the arbitration 

agreement is invalid because the parties have entered into an arbitration agreement on non-

arbitrable issues. 

There is no consensus in the doctrine as to how the relevant law should be applied when there 

is an arbitration agreement in the proceedings brought against the agency. As a result of the 

invalidity of the contractual provisions that would prevent the bringing of an action against 

the agent in Turkey against foreign clients on the basis of agency in court, the question arises 

whether the arbitration agreement is valid in these cases. 

There are differing views in doctrine and practise on the scope of the examination to be made 

by the court of the validity of the arbitration agreement in cases where the respondent raises 

an objection to arbitration in the proceedings brought accordingly. This is because it is 

important to determine the limits and scope of the examination to be undertaken by the state 

judiciary in light of the arbitrators' power to decide on their own jurisdiction (competence-

competence).  

Keywords: Agency, Agency Authority, Arbitration Objection 

 

GİRİŞ 

Ticari hayatta tacirler, sağladıkları malların ve sundukları hizmetlerin daha geniş alanlara etki 

etmesi ve işlerindeki verimliliği artırmak adına tacir yardımcılarından faydalanmaktadır
1
. 

                                                           
1
 Aslan, Adem(2021) ‘Acentelerin Davada Temsil Yetkisi ve Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğu’: Kaya, 

Arslan / Evlek, Müge / Arıcı, M. Fatih / Tokcan, F. Pelin / Sönmez, Numan Sabit / Koçak, Mahmut Arif 

(Editörler) Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu -

IV- (Tebliğler ve Tartışmalar), İstanbul, On İki Levha, s. 105. 
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Tacir yardımcıları, görevleri ve konumları itibarı ile bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları 

olarak ikiye ayrılmaktadır
2
. Konumuz özelinde, bağımsız tacir yardımcılarından biri olan 

acente ve müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisi öne çıkmaktadır. Acentenin 

müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisi kapsamında acente, müvekkili adına dava 

açabileceği gibi müvekkiline izafeten acentesine dava açılması da mümkündür
3
.  

Acentenin temel görevi, müvekkili adına sözleşme akdetmek veya sözleşmelerin yapılmasına 

aracılıkta bulunmaktır
4
. Acente, müvekkili adına sözleşme düzenlerken bu sözleşmeye 

tarafların iradeleri doğrultusunda tahkim kaydının konulmuş olması veya söz konusu 

sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar bakımından devlet mahkemeleri yerine hakemleri 

yetkilendiren ayrı bir tahkim anlaşması yapılması muhtemeldir. Böylelikle taraflar, 

aralarındaki sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda devlet mahkemeleri yerine 

hakemlere gitmeyi ve hakemlerin bu ihtilafın çözümünde yetkili olacağı konusunda anlaşmış 

olmaktadır.  

Ancak tarafların aralarında yapmış olduğu tahkim anlaşmasına rağmen mahkemede dava 

açılması durumunda, davalı tarafın tahkim itirazında bulunması gerekmektedir. Zira davalı 

tarafın tahkim itirazında bulunmaması ihtimalinde mahkeme, taraflar arasında tahkim 

anlaşması olup olmadığı hususunu kendiliğinden araştırmayacaktır. Davalı tarafın tahkim 

itirazında bulunmaması halinde mahkeme, davanın esasına girip inceleme yapabilir.  

Çalışmamız kapsamında, izafeten acenteye açılan davalarda, taraflar arasında tahkim 

anlaşması bulunmasına rağmen mahkemede dava açılması ve bunun üzerine davalı tarafın 

tahkim itirazında bulunması ihtimali üzerinde durulacaktır. Bu doğrultuda, tahkim itirazının 

niteliği ve mahkeme tarafından tahkim anlaşmasının geçerliliği açısından yapılacak 

incelemenin kapsamı ele alınacaktır. Ayrıca hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verme 

yetkisi olarak ifade edilen kompetenz-kompetenz ilkesinin işlerliği de değerlendirilecektir.  

1. İzafeten Acenteye Dava Açılması  

Acentenin tanımı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 102.maddesinde yapılmıştır. Hükme 

göre, ticari vekil, ticari mümessil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı 

olmaksızın ayrı bir hukuki konumda olan ve müvekkil ile arasında kurulan sözleşmeye 

dayanarak, belirlenen bir bölgede süreklilik arz edecek şekilde bir ticari işletmeyi ilgilendiren 

sözleşmelere aracılık etmeyi yahut tacir adına sözleşme yapmayı meslek edinmiş kimse 

acentedir
5
.  

Acentelerin yetkileri, genel olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinde düzenlenmiştir. 

Maddedeki düzenleme ile acenteler, aracılıkta bulundukları veya müvekkili adına yaptıkları 

sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili 

                                                           
2
 Arkan, Sabih (2016) Ticari İşletme Hukuku Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş, 22. Baskı, Ankara, 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.173 vd.; Ayhan, Rıza / Özdamar, Mehmet / Çağlar, 

Hayrettin (2016) Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, 9. Baskı, Ankara, Yetkin, s. 467 vd.; Aslan, s. 

105. 
3
 Arkan (2016), s.222; Aslan, s.110-111. 

4
 Arkan (2016), s.221; Berzek, Ayşenur (2013) Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, 10. Baskı, İstanbul, 

Beta, s.170; Türkel, Doğuş Taylan (2009) ‘Müvekkile İzafeten Acenteye Açılan Davalarda Hukuki 

Dinlenilme Hakkıyla Bağlantılı Sorunlar’, Halûk Konuralp Anısına Armağan, Ankara, Yetkin, s. 1113. 
5
 Arkan (2016), s.203-204; Ayhan / Özdamar / Çağlar, s.525; Aslan, s.105-106; Kaya, M. İsmail 

(2014) Acentelik Hukuku, 1. Baskı, Ankara, Adalet, s.1-3; Berzek, s.162; Bozer, Ali / Göle, Celal (2015) 

Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.108-109; 

Bilgili, Fatih / Demirkapı, Ertan (2014) Ticaret Hukuku Bilgisi, 7.Baskı, Bursa, Dora, s.85; Bahtiyar, 

Mehmet (2015) Ticari İşletme Hukuku Ders Notları- Soru Örnekleri, 16. Baskı, İstanbul, Beta, s.192-193; 

Çeker, Mustafa (2015) Ticaret Hukuku Genel Esaslar, 2. Baskı, Adana, Karahan, s.54-55; Acente 

hükmüne tabi tutulacak kişiler Türk Ticaret Kanunu’nun 103.maddesinde düzenlenmiştir. Acentenin 

müvekkilini mahkemede temsil etme yetkisinin Kanun hükmünde sayılan kişilere de tanınması hakkında 

bkz. Özgenç, Zeynep (2022) ‘Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Yabancı Müvekkilini 

Davada Temsil Yetkisi’ Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, C:12, S:1, s.741-742. 
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adına yapmaya ve bunları kabule yetkili kılınmıştır
6
. Ayrıca acenteler, maddenin 2.fıkrasına 

göre, müvekkili adına yaptıkları veya aracılıkta bulundukları sözleşmeden doğan 

uyuşmazlıklar söz konusu olduğunda, müvekkili adına dava açabilirler ve kendilerine de aynı 

sıfatla dava açılabilir. Bu durumda, acentenin müvekkilini mahkemede temsil yetkisi 

kapsamında müvekkile izafeten acenteye karşı dava açılabilmesi mümkündür
7
. Türk Ticaret 

Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrasının son cümlesinde ise yabancı tacirler adına acentelik 

yapanlar hakkında bu hükme aykırı olarak getirilen, dava açılamayacağına ilişkin kayıtların 

geçersiz sayılacağı ifade edilmektedir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrası ile getirilen bu hükmün amacı, maddenin 

gerekçesinde açıklanmıştır. Gerekçeye göre hükmün getiriliş amacı, yabancı tacirin 

Türkiye’deki acentesi ile işlem yapan kişilerin bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda 

Türkiye’de dava açabilmesini sağlamaktır
8
.  

İzafeten acenteye dava açılması durumunda, acentenin davadaki konumunun ne olduğu ve 

hangi usul hukuku terimini karşıladığı hususunda doktrinde ve uygulamada görüş birliği 

bulunmamaktadır. Ancak izafeten acenteye açılan davalarda, acentenin sahip olduğu temsil 

yetkisi, avukatla temsil müessesine benzetilmektedir
9
. Doktrindeki ağırlıklı görüş bu yönde 

olmakta ve kanaatimizce de izafeten acenteye açılan davalarda acente, müvekkilinin vekili 

olarak yer almaktadır
10

. Yabancı hukuk sistemlerinde bir örneğinin daha görülmediği bu 

uygulama, Türk hukukuna özgü bir düzenleme olma niteliğini taşımaktadır
11

.  

2. Taraflar Arasında Tahkim Anlaşması Bulunması 

Tahkim yargılaması, tarafların irade serbestisine dayalı bir yargılama şeklidir
12

. Bu anlamda, 

taraflar, aralarında meydana gelmiş veya daha sonra ortaya çıkacak uyuşmazlıkların devlet 

mahkemeleri yerine hakemler tarafından çözülmesini tahkim anlaşması yaparak 

kararlaştırabilirler
13

.  

Tahkimde uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması, hakemlerin görevi olsa da tarafların iradeleri 

ile belirleyebilecekleri birçok husus vardır. Buna göre taraflar, tahkim yerini ve tahkim dilini 

iradeleri doğrultusunda belirleyebilecekleri gibi tahkim usulüne uygulanacak hukuku, 

yargılama şeklini ve uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuku belirleyebilmektedir
14

.  

                                                           
6
 Türkel, s. 1113; Aslan, s.108-109. 

7
 Arkan (2016), s.222; Acentenin müvekkili adına dava açabilmesi ve acenteye aynı sıfatla dava 

açılabilmesi bazı 

Yazarlar tarafından aktif ve pasif yetki olarak değerlendirilmiştir. Berzek, s.170; Aslan, s.110-111. 
8
 Güner, Cemil (2019) ‘Türk Ticaret Kanununun “Yabancı Tacirlerin Acentelerinin Davada Temsil 

Yetkisine İlişkin 

Hükmünün Milletlerarası Özel Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, C:10, S:2, s.523; Ayan, Özge (2012) ‘6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelik Kısmında 

Getirdiği Yenilikler’ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:12, S:2, s.89.  
9
 Berzek, s.159; Güner, s.527; Kaya, Arslan (2016) Türk Ticaret Kanunu Şerhi Birinci Kitap Ticarî 

İşletme Yedinci Kısım Acentelik (TK m. 102-123), 2. Baskı, İstanbul, Beta, s.57; 
10

 Narbay, Şafak / Uyumaz, Murat (2013) ‘Acentenin Müvekkili Mahkemede Temsil Yetkisi’ Legal 

Hukuk Dergisi, C:11, S:121, s.109; Demirtaş, Nurcan (2019) ‘Acentenin Davada Müvekkilini Temsil 

Etmesi’ İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:5, S:1, s.90; Bozer, Ali / Göle, Celal 

(2015) Ticari İşletme Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.110. 
11

 Külüşlü, Emre (2020) Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin Müvekkilini Mahkemede 

Temsil Etme Yetkisi, 1. Baskı, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, s. 2. 
12

 Özbay, İbrahim (2004) Hakem Kararlarının Temyizi, Ankara, Yetkin, s.28; Bermann, George A. (2017) 

International Arbitration and Private International Law, The Hague Academy of International Law, 

Holland, Brill-Nijhoff, s.23-24; Nomer, Ergin /Ekşi, Nuray / Öztekin, Günseli (2003) Milletlerarası 

Tahkim, 2. Baskı, İstanbul, Beta, s. 13. 
13

 Nomer, Ergin (2013) Devletler Hususi Hukuku, 20. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, s.543. 
14

 Şanlı, Cemal (1986) Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ankara, Banka ve 

Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, s.19-20. 
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Taraflar arasındaki hukuki ihtilafların tahkim yolunda çözümlenebilmesinin iki temel şartı 

vardır: İlk şart, tahkim anlaşmasının yapılmış olmasıdır. İkinci şart ise taraflar arasındaki 

uyuşmazlığın hakemlerce çözülmesine hukuken imkân tanınmış olmasıdır
15

.  

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4.maddesinde yapılan tanıma göre, tarafların 

aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan, doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim 

yolunda çözülmesi amacıyla yapılan anlaşma, tahkim anlaşmasıdır
16

. Uyuşmazlığın tahkim 

yolunda çözülmesi için tarafların akdedeceği tahkim anlaşması, ayrı bir sözleşme olarak 

düzenlenebileceği gibi taraflar arasındaki hukuki ilişkinin temeli olan ana sözleşmeye bir şart 

(kloz) olarak da eklenebilmektedir
17

.  

Tahkim anlaşması ile taraflar, yalnızca aralarındaki sözleşmeden kaynaklanan 

uyuşmazlıklarda değil; sözleşme dışı uyuşmazlıkların çözümü konusunda da tahkim yolunu 

tercih edebileceklerdir
18

. Ancak uyuşmazlığın hakemlerce görülebilmesi için tahkim 

anlaşmasının tarafları ile uyuşmazlığın taraflarının aynı kişiler olması gerekmektedir. Zira 

sözleşmelerin nispiliği ilkesi gereğince tahkim yargılamasına sadece tahkim anlaşmasının 

tarafları başvurabilecektir
19

.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 4.maddesinin 2.fıkrası gereğince tahkim anlaşması, yazılı 

şekilde yapılmalıdır
20

. Kanun hükmünde, yazılı şekil şartının yerine getirilmiş kabul 

edilebileceği durumlar tespit edilmiştir. Buna göre, tahkim anlaşmasının taraflarca imzalanmış 

yazılı bir belgeye veya taraflar arasında teati edilen mektup, telgraf, teleks, faks gibi bir 

iletişim aracına veya elektronik ortama geçirilmiş olması durumlarında yazılılık şartı yerine 

getirilmiş olacaktır. Ayrıca, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin temeli olan esas sözleşmenin 

bir parçası hâline getirilmek amacıyla tahkim şartı içeren bir belgeye yollama yapılmış olması 

durumunda da geçerli bir tahkim anlaşması yapılmış olacaktır
21

.  

Tahkim anlaşmasının içeriği bakımından kanunda zorunlu bir unsur belirtilmemiştir. Zira 

tahkim anlaşmasının geçerliliği için önemli olan, tarafların tahkim yoluna gitme iradelerinin 

açık ve net bir biçimde açıklanmış olmasıdır. Bu nedenle, tarafların uyuşmazlığı tahkim 

yolunda çözüme kavuşturma isteğini karışıklığa neden olmayacak açık bir dil kullanarak 

yazılı şekilde ifade etmesi gerekmektedir
22

. Bu anlamda, muğlak ifadelerin bulunduğu tahkim 

anlaşmaları geçersiz olacaktır
23

.  

Daha önce açıklandığı üzere, acenteler müvekkilleri adına sözleşme akdedebilen veya 

sözleşme yapılmasına aracılık eden bağımsız tacir yardımcılarıdır. Acentelerin düzenledikleri 

bu sözleşmeler kapsamında tahkim anlaşması yapmaları muhtemeldir. Zira milletlerarası 

                                                           
15

 Akıncı, Ziya (2020) Milletlerarası Tahkim, 5. Baskı, İstanbul, Vedat Yayıncılık, s. 8. 
16

 Akıncı, s.126-127; Nomer / Ekşi / Öztekin, s.29. 
17

 Uygulamada taraflar genellikle ayrı bir sözleşme yapmak yerine asıl sözleşmeye tahkim şartı eklemek 

suretiyle tahkim anlaşması oluşturmaktadır. Fakat sözleşme dışı uyuşmazlıklar veya tarafların sonradan 

tahkim yoluna gitmeyi kararlaştırmaları durumlarında ise ayrı bir sözleşme olarak tahkim anlaşması 

düzenlemeleri gerektiği hakkında bkz. Akıncı (2020), s.132; Seviğ, Raşit (2002) ‘Milletlerarası Tahkim 

Kanununun Özellikleri’ Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C:22, S:2, s.747. 
18

 Akıncı, s.127; Nomer / Ekşi / Öztekin, s.29. 
19

 Akıncı, s.130. 
20

 Akıncı, s.133; Nomer / Ekşi / Öztekin, s.29. 
21

 Akıncı, s. 168-171. 
22

 Akıncı, s.133; Yavuz, Cevdet (2009) ‘Türk Hukukunda Tahkim Sözleşmesi ve Tabi Olduğu Hükümler’ 

Ulusoy, Erol/Yıldırım, Aslı (Editörler) II. Uluslararası Tahkim Sempozyumu, İstanbul, s.150, 154; Nomer 

/ Ekşi / Öztekin, s.29. 
23

 “Tahkim şartı veya anlaşmasının geçerli olabilmesi için 

tarafların tahkim iradesini açıkladıkları tahkim şartı ya da sözleşmede tartışma ve karışıklığa neden 

olmayacak biçimde açık ve kesin olarak belirtmiş olmaları zorunludur. Dairemiz ve yerleşik Yargıtay 

içtihatlarında geçerli bir tahkim şartı varlığı veya tahkim anlaşmasının geçerli sayılabilmesi için 

uyuşmazlığın kesin olarak hakemde çözüleceğinin kararlaştırmış olması gerektiği kesin iradeyi ortadan 

kaldıran ya da zayıflatan kayıtların tahkim sözleşmesi veya şartını geçersiz-hükümsüz kılacağı kabul 

edilmektedir.” Bkz. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi, E: 2019/3450, K: 2020/1932, T: 29.06.2020. 
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ticaret uygulamasında tacirler, aralarındaki sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

çözümünde hakemlerin yetkilendirilmesi yönünde irade beyan edebilmektedir. Uyuşmazlığın 

tahkimde çözümlenebilmesi için öncelikle geçerli bir tahkim anlaşması bulunmalıdır. Tahkim 

anlaşmasının geçerli olması için yazılı şekilde akdedilmiş olması ve uyuşmazlığın konusunun 

tahkime elverişli olması gerektiği gibi tahkim anlaşması düzenleyen tarafların gerekli ehliyete 

ve temsil yetkisine sahip olması da gerekmektedir. Zira ehliyetsiz veya yetkisiz kişilerce 

akdedilmiş bir tahkim anlaşması kural olarak geçersiz olacaktır
24

.  

Yabancı tacirin Türkiye’deki temsilcisinin yapmış olduğu tahkim anlaşmalarının geçerliliği 

bakımından 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un 

30.maddesinin 2. fıkrası gereğince temsilci konumunda olan acentenin işyeri hukuku olan 

Türk hukuku uygulama alanı bulacaktır
25

. Bu konuda getirilmiş kanuni düzenlemeler 

incelendiğinde karşımıza 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu hükümleri çıkmaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 504.maddesinin 

3.fıkrasında temsilcinin özel olarak yetkilendirilmedikçe hakeme başvuramayacağı hükmü 

bulunmaktadır. Bir diğer anlatımla, Türk Borçlar Kanunu düzenlemesine göre acente, yabancı 

tacir tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe uyuşmazlığın çözümünün tahkim yolunda 

yapılacağına ilişkin tahkim anlaşması akdedemeyecektir
26

.  

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 74.maddesinde yer alan hükme göre, vekilin tahkim 

anlaşması yapabilmesi için açıkça ve ayrıca yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Acentenin 

müvekkili adına akdettiği sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların tahkim yolunda çözülmesi 

amacıyla tahkim anlaşması yapılabilmesi için acentenin açıkça yetkilendirilmiş olması 

gerekmektedir. Bu şekilde yetkilendirilmeyen acente, yabancı müvekkili adına düzenlediği 

sözleşmelere tahkim kaydı ekleyemeyecektir
27

.  

3. Tahkim Anlaşmasına Rağmen Mahkemede Dava Açılması ve Tahkim İtirazı 

Tarafların aralarındaki uyuşmazlığın tahkim yolunda çözülmesi amacıyla yaptıkları tahkim 

anlaşması ile devlet mahkemelerinin yargı yetkisinin bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır. 

Bundan dolayı, taraflar aralarında tahkim anlaşması yapılarak hakemlerin çözümüne 

bırakılmış bir uyuşmazlığın devlet mahkemelerine götürülmesi durumunda davalı tarafa bir 

itiraz hakkı tanınmıştır. Bir diğer anlatımla, taraflar arasında yapılmış tahkim anlaşmasının iki 

sonucu bulunmaktadır. Birincisi, tarafların arasındaki uyuşmazlığın çözümü için hakemlere 

başvurabilmesi; ikincisi ise tahkim anlaşması mevcut olmasına rağmen mahkemede dava 

açılması durumunda davalı tarafın tahkim itirazında bulunabilmesidir
28

.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5.maddesinin 1.fıkrasında, tahkim anlaşmasının konusu ile 

aynı konuya ilişkin bir uyuşmazlığın çözümü için mahkemede dava açıldığında davalı tarafın 

tahkim itirazında bulunabileceği hükmü yer almaktadır. Hükmün devamında, davalının 

tahkim itirazında bulunması ve tahkim anlaşmasının geçerliliğine dair uyuşmazlıkların 

çözülmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilk itirazlarla ilgili maddelerine tâbi 

kılınmıştır
29

.  

                                                           
24

 Özel, Sibel (2017) ‘Yabancı Hakem Kararlarının Tenfızine Engel Bir Durum: Tahkim Sözleşmesinin 

Geçersiz 

Olması’ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C:23, S:1, s.314. 
25

 Doğan, Vahit (2022) Milletlerarası Özel Hukuk, 8. Baskı, Ankara, Savaş Kitabevi, s. 438-439. 
26

 Esen, Emre (2014) ‘Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine İlişkin 

Bazı Meseleler’ Legal Hukuk Dergisi, C: 1, s.1111. 
27

 Yavuz, s.157. 
28

 Akıncı, s.174; Şanlı, Cemal (2019) Uluslararası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların 

Çözüm Yolları, 7. Baskı, İstanbul, Beta Yayıncılık, s.356; Yeşilova, Bilgehan (2010) ‘Tahkim (İlk) İtirazı 

Üzerine Mahkemelerce 

Yapılacak Denetim ve Sonuçları’ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:11, s.799. 
29

 Tahkim itirazının esasında bir ilk itiraz değil; sözleşmeye dayalı bir defi olması görüşü hakkında bkz. 

Yavuz, s.165. Aynı yönde bkz. Nomer / Ekşi / Öztekin, s.15. 
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Kanun koyucu, davalı tarafın tahkim itirazında bulunmasını bir ilk itiraz olarak kabul etmiş ve 

böylelikle mahkemenin uyuşmazlığın esasına ilişkin incelemesini başlatmasından sonra 

tahkim itirazında bulunulması ihtimalini ortadan kaldırmıştır. Zira mahkemenin esasa ilişkin 

inceleme yapması sırasında davalının tahkim itirazında bulunması hem 4721 sayılı Türk 

Medeni Kanunu’nun 2.maddesinde yer alan dürüstlük kuralına hem de usul ekonomisine 

aykırıdır
30

.  Ayrıca davalı tarafın süresi içinde tahkim itirazında bulunmamasının sonucunda 

mahkeme, esasa ilişin incelemelerine başlayacak ve neticede uyuşmazlığı çözecektir
31

.  

Tahkim itirazı, usule ilişkin bir itiraz olup Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilk itirazları 

düzenleyen maddelerine tâbi kılınmıştır. Buna göre, davalı taraf cevap dilekçesinde tahkim 

itirazına yer vermelidir. Aksi takdirde mahkeme, taraflar arasında mevcut bir tahkim 

anlaşması olup olmadığını re’sen araştırmakla yükümlü olmadığından dolayı davanın esasına 

girip uyuşmazlığı çözüme kavuşturacaktır
32

.  

Davalının cevap dilekçesinde tahkim itirazına yer vermesi gerektiği kuralının temelinde, 

mahkemede açılan davanın tahkimde görülmesi için tahkim itirazında bulunmayan davalının 

uyuşmazlığın mahkemede çözülmesine rıza gösterdiğinin kabulü bulunmaktadır. Bir diğer 

ifade ile davaya cevap dilekçesinde tahkim itirazında bulunmayan davalı, uyuşmazlığın 

tahkim yerine mahkemede çözülmesine rıza göstermiş kabul edilir
33

.  

Konumuz kapsamında yabancı tacirin Türkiye’de işlem yapan acentelerinin yetkilerini 

düzenleyen Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrasında acentelerin yabancı 

müvekkilleri adına dava açabileceği ve yabancı müvekkiline izafeten acentelerine dava 

açılabileceği hükmü yer almaktadır. Madde metnine bakıldığında “dava” kelimesine yer 

verilmiş olsa da acentelerin teknik anlamda dava tanımına girmeyen diğer usulî işlemleri de 

yapabilecekleri kabul edilmektedir
34

. Buna göre, yabancı tacire izafeten acentesine açılan 

davalarda acente temsil yetkisine sahip olduğundan ilamlı yahut ilamsız icra takibi 

başlatabileceği gibi mahkemeden ihtiyati tedbir veya delil tespiti talebinde bulunabilecektir
35

. 

Davada yabancı tacirin temsilcisi olarak bulunan acente, usulî işlemlerden biri olarak kabul 

edilen itirazları yapabilecektir. Buna göre izafeten acenteye açılan davada acentenin tahkim 

ilk itirazında bulunması mümkündür.  

3.1. Tahkim İtirazı Üzerine Mahkemenin Yapacağı İnceleme 

Tahkim itirazı üzerine mahkemenin nasıl bir inceleme yapması gerektiği hususunda doktrinde 

ve uygulamada görüş birliği sağlanmış değildir. Davanın mahkemede açılmasının ardından 

davalının cevap dilekçesi ile tahkim itirazında bulunması durumunda hâkimin yapacağı 

incelemenin kapsamı bakımından iki farklı görüş bulunmaktadır. Birinci görüşe göre, tahkim 

itirazında bulunulmasının ardından tarafların arasında tahkim anlaşmasının bulunduğu hâkim 

tarafından kabul edildiği takdirde mahkeme, söz konusu tahkim şartı (klozu) veya tahkim 

anlaşması ile bağlı olacak ve görevsizlik-yetkisizlik kararı verecektir. Hâkimin tahkim itirazı 

karşısında daha kapsamlı bir inceleme yapması gerektiğini savunan ikinci görüşe göre, 

davalının tahkim itirazında bulunması durumunda hâkim, tahkim anlaşmasının geçerli olup 

                                                           
30

 Akıncı, s.176. 
31

 Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet (2016) Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 

4.baskı, Ankara, Yetkin Yayınları, s.298. 
32

 Akıncı, s.178-179; Şanlı, s.357-358; Pekcanıtez / Atalay / Özekes, s.299. 
33

 Akıncı, s.176. 
34

 Narbay/Uyumaz, s. 109-110; Güner, s. 525; Aslan, s. 112. 
35

 Yargıtay kararlarına göre, acenteler bu işlemleri yabancı tacire izafeten kendilerini muhatap göstererek 

yapabilecektir. Bkz. Yargıtay 12. HD 06.11.2008 T., 2008/15858 E.,2008/19443 K. “Müvekkilini temsil 

yetkisine sahip olan acenteye karşı müvekkilin sözleşmeden doğan borcunun ödenmesi amacıyla icra emri 

gönderilebilir.” 
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olmadığını inceleyecek ve tahkim anlaşmasının geçerli olması halinde görevsizlik-yetkisizlik 

kararı verecektir
36

.  

Yukarıda kısaca açıklanan birinci görüşün temelinde hakemlerin kendi yetkileri hakkında 

karar verebilme yetkisi (competence-competence) bulunmaktadır. Hakemler bu yetkileri 

kapsamında önlerine gelen uyuşmazlığın çözümü bakımından yetkiye sahip olup 

olmadıklarını kendileri tespit edebilecektir. Bir sonraki başlıkta ayrıntılı olarak bu ilkeden 

bahsedileceğinden burada kısaca bilgi vermekle yetinilmektedir.  

Mahkemede açılan davada, davalının tahkim itirazı üzerine hâkimin tahkim anlaşmasının var 

olup olmadığının yanı sıra söz konusu tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında da karar 

vermeye yetkili olması gerektiği görüşüne göre, Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 

5.maddesinde tahkim itirazının mahkeme tarafından kabul edilmesi durumunda mahkemenin 

davayı usulden reddedeceği ifadesi önem taşımaktadır. Zira mahkemenin tahkim itirazını 

kabul edilebilir bulmasının esas nedeni, uyuşmazlık hakkında yapılmış bir tahkim 

anlaşmasının şekli mevcudiyeti değil; geçerli bir tahkim anlaşmasının bulunuyor olmasıdır
37

.  

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 5. ve 7/H hükümleri incelendiğinde, hakemlerin kendi 

yetkileri hakkında karar verme yetkilerinin Türk hukuku bakımından da kabul edilmiş olduğu 

görülmektedir. Buna göre, tahkim yargılamasında görülen bir davada, taraflar hakemlerin 

yetkisi hakkında itirazda bulunduğunda, hakemler kendi yetkileri hakkında karar 

verebileceklerdir. Ayrıca hakemler bu kararı verirken herhangi bir mahkemenin kararını 

beklemek zorunda değildir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 422.maddesinde de 

Milletlerarası Tahkim Kanunu ile uyumlu bir düzenleme yer almaktadır. Hükme göre, 

hakemler, uyuşmazlığın çözümü bakımından yetkisiz oldukları itirazı üzerine competence-

competence ilkesi gereğince kendi yetkileri hakkında karar verebilirler ve bu husus 

bakımından herhangi bir mahkemeden karar alınması gerekmemektedir
38

. 

Tarafların arasında tahkim anlaşması bulunmasına rağmen davacının mahkemede dava açması 

olayında hakemlerin yetkisi hakkında kimin karar vermesi gerektiğinin tespiti bakımından 

davacının tahkim yargılaması başlamadan önce mahkemede dava açmış olması ve tahkim 

yargılaması başladıktan sonra davacının mahkemede dava açması olasılıklarının ayrı ayrı 

incelenmesi gerekmektedir.  

Tarafların arasında tahkim anlaşması bulunmasına rağmen davacı, uyuşmazlığın mahkemede 

çözülmesi için dava açabilir. Bu durumda davalı taraf, uyuşmazlığa ilişkin bir tahkim 

anlaşması bulunması gerekçesi ile tahkim itirazında bulunabilir. Mahkemenin uyuşmazlık 

hakkında tahkim anlaşması bulunması nedeniyle davayı usulden reddetmesi durumunda 

herhangi bir çelişkili durum bulunmazken mahkemenin uyuşmazlığın çözülmesi bakımından 

hakemlerin yetkili olmadığı, uyuşmazlığın mahkemelerde görülmesi gerektiği yönünde karar 

vermesi durumunda mahkeme tarafından verilen bu karar, ara karar niteliğinde olacak ve 

kesin hüküm niteliği taşımayacaktır. Mahkemenin söz konusu ara kararının ardından 

hakemlerin söz konusu uyuşmazlık hakkında yetkili oldukları yönünde karar verdiklerinde 

ortaya bir çelişki çıkacaktır. Ancak, hakemlerin kendi yetkileri hakkında vermiş oldukları 

karar, daha sonra iptal davasına konu olabilecektir. Bu nedenle, hakemlerin mahkemenin 

tahkim itirazı hakkındaki değerlendirmesini beklemeksizin kendi yetkileri hakkında karar 

vermeleri teorik olarak mümkün olsa dahi pratikte hakemlerin verdiği kararlar iptal davasına 

konu olabilecektir. Bu durumda yetki ile ilgili son sözün mahkemeler tarafından söyleneceği 
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 Sarıöz-Büyükalp, İpek (2014) ‘Milletlerarası Ticari Tahkimde Tahkim İtirazı ile Karşılaşan Türk 

Hakiminin Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine Dair Yapacağı İncelemenin Kapsamı ve Sonuçları’ 

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 121-122, s. 208-209.  
37

 Akıncı, s. 185. 
38

 Kanuni düzenleme getirilmeden önce, hakemlerin yetkisine itiraz edilmesi halinde bunun hakemlerce 

bekletici mesele yapılması gerektiği ve davalının tahkim anlaşmasının geçersizliği konusunda 

mahkemede menfi tespit davası açması nedeniyle bu durumun tahkim yargılamasının gecikmesini isteyen 

davalılar tarafından kötüye kullanılması hakkında bkz. Akıncı, s. 184. 
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kabul edilmektedir
39

. Tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında mahkeme tarafından inceleme 

yapıldığı sırada tahkim yargılamasındaki davacı taraf, hakemlerin bu hususu bekletici mesele 

yapmasını talep edebilir ve hakem kararının iptal edilmesinin önüne geçilebilecektir. Fakat bu 

noktada mahkemede görülecek dava süresinin uzunluğu, uyuşmazlığın çözülmesi hususunda 

olumsuz etki doğuracaktır
40

.  

Tahkim yargılaması başladıktan sonra mahkemece tahkim anlaşmasının geçerliliği hakkında 

dava açılması ve mahkemenin söz konusu tahkim anlaşmasının geçersiz olduğuna karar 

vermesi ihtimalinde ise artık hakemlerin bu karara uygun olarak yetkisizlik kararı vermeleri 

gerektiği ifade edilmektedir. Zira hakemlerin tahkim yargılaması neticesinde verdikleri 

kararlar iptal davasına konu olmaktadır. Mahkemece geçersiz olduğu tespit edilmiş ve bu 

karar kesinleşmiş ise hakem kararının iptaline ilişkin dava açıldığında mahkeme, tahkim 

anlaşmasının geçersizliğine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararını dikkate alarak hüküm 

kuracak ve hakem kararının iptaline karar verecektir
41

. 

Tahkim anlaşması olmasına rağmen mahkemede dava açılması durumunda hukukun temel 

ilkeleri olan irade serbestisi, mahkemenin görev ve yetki alanı içindeki davayı görmekten 

kaçınamayacağı ve ahde vefa ilkeleri arasında denge sağlanması gerekmektedir. Bu anlamda, 

mahkemeler tarafından tahkim anlaşmasının varlığı ve geçerliliği konusunda tam bir inceleme 

yapabilmesi gerektiği savunulmaktadır
42

.  

Mahkemelerin tahkim anlaşmasının mevcut olup olmadığının yanı sıra geçerliliği bakımından 

da incelenmesi gerektiğini savunan bir diğer görüşe göre, mahkemenin yapacağı bu inceleme 

yüzeysel olmalıdır. Buna göre, tahkim anlaşmasının geçerliliği konusunda yapılacak 

inceleme, görünüm (prima facie) incelemesi olmalıdır. Zira tahkim anlaşmasının geçerliliği 

ve hakemlerin bu konuda karar verip veremeyeceklerinin tespiti hakemlerce yapılmalıdır. 

Fakat, görünüm (prima facie) incelemesinin sınırlarının muğlak olması ve geçerliliği 

muhtemel olan tahkim anlaşmasının hakemlerce incelenmesinin orantısız sonuçlara neden 

olabileceği gerekçesi ile bu görüş eleştirilmektedir
43

.  

3.2. Competence-Competence İlkesi Gereğince Hakemlerin Yapacağı İnceleme 

Hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verebilme yetkisi olarak ifade edilen competence-

competence ilkesi hem milli hem de milletlerarası düzenlemelerde yer alan bir ilkedir
44

. 

Competence-competence ilkesinin etkileri, pozitif ve negatif olmak üzere ikiye ayrılarak 

incelenmektedir. İlkenin pozitif etkisi, hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verebilmesi 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 7/H maddesinde söz konusu 

ilkenin pozitif etkisine ilişkin düzenleme yer almaktadır. Kanun hükmüne göre, hakemler 

tahkim anlaşmasının varlığına veya geçerliliğine ilişkin itirazların yanı sıra kendi yetkileri 

hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Fakat önemle belirtilmelidir ki hakemlerin haiz 

olduğu bu yetki, mahkeme tarafından kontrol edilmesi muhtemel, geçici nitelikli bir 

yetkidir
45

.  

Competence-competence ilkesinin meydana getirdiği negatif etki ise tahkim anlaşmasının 

mevcut olup olmadığı veya geçerliliğinin tespiti bakımından yalnızca hakemlerin yetkili 

olmasıdır. Bir diğer anlatımla, tahkim anlaşmasının varlığı ve geçerliliği hususlarındaki 
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 Özbek, Mustafa Serdar (2019) ‘Tahkim İlk İtirazı Üzerine Tahkim Sözleşmesi Üzerinde Yapılan 
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 Akıncı, s. 186. 
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 Sarıöz-Büyükalp, s. 209-210; Özbek, s. 197-198. 
43

 Sarıöz-Büyükalp, s. 210; Özbek, s. 194-195. 
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 Sarıöz-Büyükalp, s. 205. 
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 Hakemlerin competence-competence ilkesi gereğince kendi yetkileri hakkında karar vermesi, 

mahkemede hakem kararının iptali davası açılması veya hakem kararının tanıma ve tenfize konu olması 
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tespitin mahkemeler tarafından değil; hakemler tarafından yapılması gerektiği kabul 

edilmektedir. Bu yaklaşımın temelinde, tahkim anlaşmasının mevcut ve geçerli olduğu 

karinesi yer almaktadır
46

. Ancak doktrinde competence-competence ilkesinin negatif etkisi 

hakkında eleştiriler bulunmaktadır. Bu görüşe göre, geçersiz olması muhtemel olan bir tahkim 

anlaşması temel alınarak tahkim yargılamasının yapılması, tahkim anlaşmasının geçersiz 

olduğunu iddia eden taraf bakımından olumsuz sonuçların doğmasına neden olacaktır
47

.  

Mevcut düzenlemelerin uygulanması ile tahkim anlaşmasının varlığı ve geçerliliğinin tespiti 

için taraflardan birinin mahkemede dava açması ile tahkim yargılamasının süresi 

uzayabilmektedir. Tarafların zaman ve emek kaybına yol açacak bu sonuçların engellenmesi 

amacıyla doktrinde competence-competence ilkesinin negatif etkisinin kabul edilmesinin bir 

çözüm getirmeyeceği ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, mahkemelerin tahkim anlaşmasının 

varlığı ve geçerliliği konusunda inceleme yapma yetkisinin ortadan kaldırılması doğru 

değildir. Bunun yerine birbiri ile rekabet eden yargılamalara imkân tanınmasının daha isabetli 

olacağı belirtilmektedir. Zira tarafların iradeleri gereğince tahkim yargılamasında hakemlerin 

yetkili olması gerekse de mahkemelerin yapacağı incelemenin kamu menfaatini ilgilendirmesi 

nedeniyle üstün konumda olduğu kabul edilmektedir
48

.  

SONUÇ  

Milletlerarası ticarette tacirler işyerlerindeki verimliliği artırmak, ürettikleri mal ve sundukları 

hizmetleri farklı coğrafyalara ulaştırmak için tacir yardımcılarından faydalanmaktadır. Bu 

anlamda acenteler, tacirler adına sözleşme akdeden veya sözleşmelere aracılık eden bağımsız 

tacir yardımcıları olarak önemli fonksiyonlara sahiptir. Acentelerin müvekkilleri adına 

akdettikleri veya aracılıkta bulundukları sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar bakımından 

mahkemede temsil yetkisine sahip olması hem acentelik ilişkisi hem de davaların görülmesi 

bakımından önemli sonuçlara sahiptir.  

Türk Ticaret Kanunu’nun 105.maddesinin 2.fıkrasındaki hüküm gereğince acenteler, 

müvekkilleri adına dava açabilir ve müvekkillerine izafeten acentelerine dava açılabilir. 

Ancak milletlerarası ticarette tacirler, aralarındaki tüm uyuşmazlıkların devlet 

mahkemelerinde görülmesini istemeyebilir. Bu noktada tarafların aralarındaki uyuşmazlığın 

çözümünde hakemleri yetkilendiren tahkim anlaşması yapması hukuken mümkündür. 

Müvekkili tarafından ayrıca ve özel olarak yetkilendirilen acente, uyuşmazlığın çözümü için 

tahkim anlaşması yapabilmektedir. 

Tarafların irade serbestisine dayalı bir yargılama usulü olan tahkimde, hakemlerin kendi 

yetkileri hakkında karar verme yetkileri bulunmaktadır. Milletlerarası hukukta competence-

competence ilkesi olarak ifade edilen ilke gereğince hakemler, tahkim anlaşmasının varlığı, 

geçerliliği veya kendi yetkileri hakkında karar verme yetkisine sahiptir. Ancak tahkim 

anlaşmasının taraflarından birinin mahkemede dava açması durumunda tahkim anlaşmasının 

varlığı ve geçerliliği bakımından mahkemelerin ve hakemlerin yapacağı incelemenin kapsamı 

tartışmalıdır.  

Milli ve milletlerarası düzenlemelerde hakemlerin kendi yetkileri hakkında karar verebileceği 

yönünde düzenlemeler bulunmakla beraber mahkemelerin önlerine gelen bir davada davalı 

tarafın tahkim itirazında bulunması halinde tahkim anlaşmasının geçerli olması ihtimalinde 

mahkemenin davayı usulden reddetmesi gerektiği kuralı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda 

mevcuttur. Bu noktada mahkemelerin tahkim itirazı üzerine yapacakları incelemenin kapsamı 

hakkında doktrinde görünüm (prima facie) incelemesi yapması gerektiği görüşü savunulsa da 

mahkemelerin önlerine gelen uyuşmazlıkta tahkim itirazında bulunulması durumunda tahkim 

anlaşmasının varlığı ve geçerliliği bakımından tam bir araştırma yapması gerektiği görüşü 

ağırlıklı olarak savunulmaktadır.  

                                                           
46

 Sarıöz-Büyükalp, s. 205. 
47

 Sarıöz-Büyükalp, s. 206. 
48

 Sarıöz-Büyükalp, s. 207; Özbek, s. 246-247. 
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Kanaatimizce de adalete erişim hakkı, tahkimin irade serbestisine dayalı tali bir yargılama 

usulü olması ve usul ekonomisi gereğince, davalının tahkim ilk itirazı üzerine tahkim 

anlaşmasının varlığı ve geçerliliğinin mahkemeler tarafından incelenmesi isabetli olacaktır.  
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ÖZET      

İslam dinin Temel kaynağı olan Kuran'ı- Kerimin dili Arapçadır. Buda Arapçanın 

Müslümanlar arasında ne kadar önemli olduğunu göz önüne sermektedir. Müslümanlar temel 

kaynakları olan Kuran'ı-Kerimi doğru bir şekilde anlamak için Arapça eğitimine büyük önem 

göstermektedirler. Özellikle Arap olmayan Müslümanların Kuran’ı- Kerimi doğru bir şekilde 

anlamak için Arapça öğrenmek daha da önem arz etmektedir. Bu nedenle Kuran’ı- Kerimin  

fesih Arapçasını öğrenmek için öncelikle cahiliye döneminde kullanılan Arapça kelimelerin 

önemine vurgu yapmak gerekmektedir. Çünkü Kuran'ı-Kerim nazil olduğu dönemde fesih 

Arapça en üst seviyedeydi.  Bu da o dönemde kullanılan kelimelerin ne kadar önemli 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Cahiliye döneminde yazılı Arapça yok denecek kadar 

azdı. Genel olarak sözlü Arapça üst seviyedeydi, sözlü olarak da özellikle şiir ön plandaydı. 

Hemen hemen bütün halk arasında şiirler yaygın olarak bilinir. Şiirlerin böyle önemli 

konumda olması, şairlere olan önemi de doğal olarak oluşturmaktaydı. Şiirlerin içinde de 

Muallaka olarak bilinen yedi askı şiir koleksiyonu her kes tarafından takdir edilen şiirler ön 

plandaydılar. Bu şiirler her yıl düzenli olarak kurulan Ukâz vb. Panayırlarda şiir 

müsabakasında eleştiri süzgecinden geçip seçilmiş yedi kaside olan altın mürekkeple 

yazılarak Kâbe’nin duvarına asılan şiirledir. İşte bundan dolayı bu şiirlerin kapsadığı 

kelimeler büyük önem arz etmektedir. Böyle önemli şiirleri söyleyen şairlerden Bir tanesi 

‘Amr b. Kulsûm’dur. ‘Amr b. Kulsûm muallaka sahibi olup önemli bir şairdir. Hire 

hükümdarı ‘Amr b. Hind'in huzurunda kabilesini savunurken meşhur muallakasını 

nazmetmiştir. Böyle önemli bir şairin söylediği  şiirleri ve kullandığı kelimeler Arapça lügatı 

için büyük bir önem arz etmektedir. Biz bu çalışmamızda muallaka sahibi olan ‘Amr b. 

Kulsûm hayatını ve muallakasında geçen mazi fiilleri ele almaya çalışacağız. 

Anahtar kelimeler: Cahiliye şiiri, Muallaka, ‘Amr b. Kulsûm, Mazi fiiller 

 

 

 

SUMMARY 

The language of the Quran, which is the main source of Islam, is Arabic. This shows how 

important Arabic is among Muslims. Muslims attach great importance to Arabic education in 

order to understand the Qur'an, which is their main source, correctly. Learning Arabic is even 

more important for non-Arab Muslims to understand the Qur'an correctly. For this reason, in 

order to learn the Arabic of the annulment of the Qur'an, it is necessary to emphasize the 

importance of the Arabic words used in the period of ignorance. Because at the time the 

Quran was revealed, the Arabic language was at the highest level. This shows how important 

the words used at that time were. There was hardly any written Arabic in the period of 

ignorance. In general, verbal Arabic was at a high level, and verbally, especially poetry was in 

the foreground. Poems are widely known among almost all people. The fact that the poems 

were in such an important position naturally formed the importance of the poets. Among the 
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poems, seven collections of poems, known as Muallaka, were at the forefront of poems 

appreciated by everyone. These poems are written in Ukaz etc. which are regularly 

established every year. These are the poems that were hung on the wall of the Kaaba by being 

written in golden ink, which passed through the filter of criticism and selected seven odes in 

the poetry competition at the fairs. That is why the words covered by these poems are of great 

importance. One of the poets who sang such important poems was ‘Amr b. Stop my slave. 

‘Amr b. Kulsûm is a suspenseful poet and an important poet. The ruler of Hira ‘Amr b. While 

defending his tribe in the presence of Hind, he wrote his famous argument. The poems that 

such an important poet said and the words he used are of great importance for the Arabic 

dictionary. In this study, we are the questioner of ‘Amr b. We will try to deal with Kulsûm's 

life and past verbs in his custody. 

Keywords: Ignorance poetry, Muallaka, ‘Amr b. Kulsum, past verbs 

 

HAYATI 

Tam adı ve nesebi ’Amr b. Kulsûm b. ‘Attâb b. Zuheyr b. Cuşem et-Tağlibî’dir. Künyesi Ebû 

‘Abbâd, Ebu’l-Esved yada Ebu Umeyrdir.
1
 Irak topraklarında bulunan Tağlib kabilesinin 

Cüşem koluna mensub olan ‘Amr b. Kulsûm’un babası tanınmış Arap süvarilerinden Kulsûm 

b. Mâlik, annesi ise arap şairlerinden el-Muhelhil b. Rebî’a’nın kızı Leyla’dır.
2
 Doğum tarihi 

kesin olarak bilinmemektedir. M. V. Asrın son yarısı ile VI. Asrın hemen hemen tamamını 

kapsayan uzun bir zaman diliminde yaşadığı söylenilmektedir.
3
  

‘Amr b. Kulsûm, henüz 15 yaşında iken, Irak’ta Hire Emerliği’nin nüfuzu altındaki bölgelerde 

oturan kabilesine reis olmuştur. Arap Yarımadası, Suriye, Irak ve Necd’de dolaştı. Oda 

Muallaka sahibi olan Lebîd b. Rebî’a gibi Arapların meşhur Fursânu’l-‘Arab (Arap süvarileri) 

sayılmış olup, cesareti, atılganlığı ve gözü pekliği olarak tarif edilen Futtâku’l- ‘Arab ismiyle 

büyük bir şöhret kazanmıştır.
4
  

Şairin Hire Hükümdarı ‘Amr b. Hindi’n öldürdüğü rivayet edilmektedir. Anlatıldığına göre 

şair, kabilesi Tağlib ile Bekr kabilesi arasındaki anlaşmazlığın çözümlenmesi için hükümdarın 

huzurunda kabilesinin sözcülüğünü yaptığı esnada meşhur muallakasını okumuş ve burada 

hükümdara karşı tehditkar bir uslup kullanmış. Buna kızan Hükümdar ise Bekr kabilesinin 

lehine hüküm vermiş, daha ‘Amr ve kabilesinin gururunu kırmak amacıyla şaire haber 

gönderip annesinin, kendi annesini ziyaret etmesini istemiş, annesi de ziyarete gelmiş, fakat 

Hükümdar, şairin annesinin kendi annesine hizmet etmesini isteyince ‘Amr b. Kulsûm 

Hükümdarı öldürmüştür.
5
   

‘Amr b. Kulsûm, uzun süren dağdağalı bir hayattan sonra, tahminen 150 yaşında olduğu halde 

ölmüştür. Bundan dolayı uzun ömürlüler olarak tarif edilen el-mu’ammerûnlar arasında 

sayılmaktadır. Ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bazı rivayetlere göre, M. 

570,584 veya 600 yılında ölmüş olduğu tahmin edilmektedir.
6
 

‘Amr b. Kulsûm’un aile efratlarına baktığımızda onun eşlerinin sayısını ve isimleri net olarak 

bilinmemektedir. Muallakasının 5 ve 6. Beyitlerinde hitap ettiği Ummu ‘Amr’ın onun 

sevgilisinin künyesi olduğu söylenilmektedir. Aynı şekilde muallakasının 14. Beytinde geçen 

                                                           
1
 Süleyman Tülücü, “Mu’allaka şairlerinden: ‘Amr b. Kulsûm”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2001, sayı:16, s.81. 
2
 Nureddin Ceviz, Nevzat H. Yanık, Kenan Demirayak, Yedi Askı Arap Edebiyatının harikaları, Aktem yayınları, 1. 

Baskı, Mayıs 2019 İstanbul, s.29: Kenan Demirayak Arap Edebiyatı Tarihi I Cahiliye Dönemi, Fenomen Yayınları 
2019. S.211 
3
 Tülücü, a.g.m. s.81.  

4
 Tülücü, a.g.m. s.82. 

5
 Ceviz, vd. a.g.e. s.40; Demirayak, a.g.e., s.211-212. 

6
  Tülücü a.g,m., s.86; Ceviz, vd. a.g.e. s.40; Demirayak, a.g.e., s.212. 
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Leylâ da onun sevgililerinden biridir. Şairin el-Esved, ‘Abdâd ve ‘Umeyr isminde üç oğlu 

olduğu söylenilmektedir.
7
 

Muallakasında Geçen Mazi Fiiller 

Cahiliye döneminin en büyük şairlerinden bir tanesi olan ‘Amr b. Kulsûm’u haklı bir konuma 

getiren onun şah eseri olan muallakasıdır. Şairin muallakası, ona isnad edilen şiirlerin en 

güzeli olup Mu’allakâtların beşinci kasidesini teşkil etmektedir. Şairin bu kasidesinin ilk 

bölümünü ‘Amr b. Hind’i ziyaret ettiği zaman söylediği ifade edilmektedir. İkinci bölümünü 

ise, Hükümdarı öldürdükten sonra okuduğu rivayet edilmektedir. ‘Amr b. Kulsûm 

muallakasını akıcı, sade ve külfetten uzak bir dille nazmetmiş olan şiirde tabiat tasvirlerinden 

çok fahr ve hamaset temaları ağırlıktadır.
8
 

Bu bölümde şairin 103 beyit olup Vafir bahriyle nazmedilen muallakasında geçen mazi fiilleri 

ele alacağız. Bunu da fiilin geçtiği beyit numarasını vererek fiilin Arapçası ve Türkçe 

tercümesini söyleyerek tamamlamaya çalışacağız.  

 

2- خالط  karma  

3-ذاق  tatmak  

4-أَمرَّ  sağlamak 

 .idi, vardı,  oldu, olmak vb ، كانdağıtmak صبن -5

 içmek شرب-7

 ortaya çıkarmak, ilk kez yapmak,   meydana getirmek vb أَْحدَثَ  -10

  vefasızlık  خان

 doğrulamak, tasdik etmek أَقَرَّ -11

  güvenli أمن ,girmek دخل -13

 dost, yakın, sahip ، وليuzamak, uzamak  طال,  uzun, uzun boylu شمق-16

  çılgın جنن -17

ع ,bulmak, rast gelmek وجد -19  acı, elem َرجَّ

  görmek رأى  ,aşk,  sevgi إشراق  ,hatırlama تَذَكَّرَ  -21

  yükselme إشمَخرَّ   ,sırt çevirmek, uzaklaşmak أعرض -22

  susuzluğu gidermek َرِويَ  -24

 isyan عصى -25

هَ  -26   giydirilme توجَّ

 terk etmek ترك -27

 yerleşmek,  nazil olma أنزل -28

  budamak kırmak شذَّبَ  ,havlama هرَّ  -29

 acele أجعل  ,ağırlamak نزل -32

  acele  عّجل ,misafirperver قري -33

  ansızın غشى  ,zayıf,  gevşek تراخى -35

  bilmek علم  ,miras ورث -40

   düşmek خرَّ  -41 

  boyamak خضب -44

  yorgun َعيَّ  -45

 kurmak, dikmek نصب -46

  bitkin َونِيَ  -52

 tehdit تهدَّد -56

  direnmek  اْعيا -57

  üstlenmek ، ولّىiğrenmek إشمأزّ  ,ısırmak عضّ  -58

  sescikarma أرنّ  -59

  olay حدّث -60
                                                           
7
 Tülücü a.g,m., s.87. 

8
 Tülücü a.g,m., s.88-89. 
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  mübah  أباح -61

  emeline yetişmek نال -63

 yardım رفد ,tutuşturmak  أو قد -68

   ,itatetmek أطاع -70

 razı olmak رضي  ,öfke سخط -71

  karşılaşmak إلتقى -72

  bağlantı وصل  ,saldırmak صال -73 

  geri dönmek أوب -74

  koymak, indirmek وضع -79

 koşmak,  akma جرى -80

  tanımak,  bilmek عرف -81

  çıkmak خرج ,girmek ورد -82

 ölmek مات -83

  karşılaşma الق  ,başlamak, girişmek أخذ -85

  edinmek إتَّخذ -87

  sarsılma إضطرب -88

 değil, hayır, vb ليس -89

  karışmakخالط -90

 engel منع -91

  doğurma ولد -92

  öğrenmek, bilmek علم -94

 musibet ، إبتلى güç dinmek, قدر -95

  dilemekأرد  -96

  kızmak سخط -97

  muamele سام -101

 dar ضاق -102

 elde etmek, yetişmek بلغ -103
9
 

 

Sonuç 

‘Amr b. Kulsûm, Irak topraklarında yaşayan Tağlib kabilesinin Cüşem koluna mensup olan 

Kulsûm b. Mâlik’in oğludur. M. V ile M. VI. Asırlarında yaşamıştır. Küçük yaştayken 

kabilesine reis olmuştur. Mert, adaletli ve cesaretiyle tanınan şair Futtâku’l- ‘Arab olarak 

şöhret kazanmıştır. Uzun ömürlüler olarak bilinen el-Mu’ammerûn’lardan 

sayılmaktadır.tahminen 150 yaşında olduğu M. 570,584 veya 600 yılında ölmüştür. 

Cahiliye döneminin en büyük şairlerden bir tanesi olan ‘Amr b. Kulsûm haklı değerini 

muallakasından almıştır. Vafir bahriyle yazılan muallakası 103 beyittir. Şair muallakasında 

sade, akıcı ve edebi usluplar kullanmıştır. Muallakasında daha çok fahr ve hamaset temaları 

ağırlıktadır. Şair muallakasında önemli mazi fiillerini kullandığı ve bu fiillerin anlamlarını 

bilmenin arap dili açısından büyük bir önem arz ettiğini söylemek mübalağa olarak 

görülmemektedir. 
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9
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin sergiledikleri liderlik davranışlarını nitel bir 

anlamda desteklenen yarı yapılandırılmış görüşme soruları vasıtasıyla incelemektir. Bu temel 

amaç doğrultusunda bu çalışma temel olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verilen 

yanıtlara dayanan nitel bir çalışmadır ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve üç farklı öğretim 

üyesinin incelemesi ve düzeltmesi sonrasında pilot çalışma sonucunda son halini almıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlandıktan sonra uygun amaçlı örnekleme yöntemi 

ile seçilen okul müdürlerine Google forms aracılığı ile hazırlanan form ile elektronik ortamda 

gönderilmiş ve bireylere uygun süre, ortam ve gönüllülük esası dikkate alınarak soruları 

cevaplamaları istenmiştir. Gelen cevaplar içerisinde işe yaramaz olanlar analizden 

çıkartılmıştır ve sonuçta 26 katılımcı betimsel analize dâhil edilmiştir. Bu bireylerin 

demografik anlamda dağılımına baktığımızda 20 erkek 6 kadın okul müdürü araştırmaya 

katılmıştır. Araştırma sonunda okul yöneticilerinin hem öğretmenlerin yönetime katılma 

konusunda teşvik edici rolde oldukları hem de çok büyük oranda öğretmenlerin yönetime 

aktif bir şekilde katıldıklarını ifade ettiği, katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının 

öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanma konusunda destek oldukları ve teşvik 

ettikleri ve bu süreci başından sonuna kadar hem bilişsel anlamda hem de duyuşsal anlamda 

destekledikleri, demokratik anlamda okul yönetimi ve bireylerin temel ailevi ve eğitim 

ihtiyaçları söz konusu olduğunda okul yöneticilerinin neredeyse tamamının farklı görüş ve 

önerileri dinledikleri ve bunu dikkate aldıklarını ifade ettiklerini, okul yöneticilerinin ortak bir 

bilinç oluşturmaya çalıştığını, son olarak okul yöneticilerinin öğretmenler ile olan ilişkilerin 

pozitif, sıcak, samimi, sevgi ve saygı çerçevesinde, olması gerektiği gibi ve öğrenci yararını 

dikkate alarak geliştirmeye çalıştıkları söylenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürleri, Davranışsal Güçlendirme, Nitel Araştırma 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the leadership behaviors of school principals through 

semi-structured interview questions supported in a qualitative sense. In line with this main 

purpose, this study is a qualitative study based on the answers given to semi-structured 

interview questions and descriptive analysis technique was used in the analysis of the data. 

Semi-structured interview form was preferred as data collection tool. The semi-structured 

interview form was created by the researcher and was finalized as a result of the pilot study 

after the examination and correction of three different faculty members. After the semi-

structured interview questions were prepared, they were sent electronically to the school 

principals selected by the appropriate sampling method, with the form prepared via Google 
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forms, and the individuals were asked to answer the questions by taking into account the 

appropriate time, environment and volunteerism. Useless answers were excluded from the 

analysis, and as a result, 26 participants were included in the descriptive analysis. When we 

look at the demographic distribution of these individuals, 20 male and 6 female school 

principals participated in the research. At the end of the research, the participant 

administrators stated that both the teachers have an encouraging role in participating in the 

administration and that the teachers actively participate in the administration, almost all of the 

participant administrators support and encourage the teachers to use their knowledge, skills 

and abilities, and they continue this process from the beginning to the end. they supported 

both cognitively and emotionally, almost all of the participant administrators stated that they 

listened to different opinions and suggestions and took these into account when it came to the 

democratic sense of school management and the basic family and educational needs of 

individuals. It can be said that the administrators try to develop the relations with the teachers 

within the framework of positive, warm, sincere, love and respect, as it should be and taking 

into account the benefit of the students. 

Keywords: School Principals, Behavioral Empowerment, Qualitative Research 

 

 

GİRİŞ 

Günümüzde artık yönetim anlayışında idare eden değil yenileyen, geliştiren, bireyi merkeze 

alan, bireye güvenen ve güven veren kişi ve kişilere gereksinim vardır. Bennis (1999) 

yöneticilik kavramının tanımlanmasının zorluğuna dikkat çekmek için yöneticiliği, güzelliğe 

benzeterek onun tarifinin mümkün olmadığını fakat görüldüğü zaman tanınacağını ileri 

sürmüştür. Yöneticiliği tanımlamanın zor olmasının sebeplerinden biri de kavramın tek 

boyutlu olmayışıdır. Yöneticilik kavramını tanımlayanlar daha çok kendi algılarına göre 

tanımlama yoluna gitmişlerdir. Bunda dönemin liderlik anlayışı ve toplumun değer yargıları 

da etkili olmuştur (Çelik, 2015). 

Eğitim yönetimi alanında 1980’li yıllardan günümüze kadar yapılan araştırmalarda okul 

yöneticilerinin sahip olduğu davranışları okulun geliştirilmesi ve daha iyi hale getirilmesinde 

önemli bir etkisinin olduğunu göstermiştir (Şişman, 2004; Çelik, 2015). Hızlı değişimlerin 

yaşandığı günümüzde okullar varlıklarını devam ettirebilmek ve değişimlere uyum 

sağlayabilmek için çaba sarf etmektedirler. Bunu gerçekleştirebilmek için okul çalışanlarının 

becerilerini geliştirme, onları karar alma sürecine dâhil etme, onlara özgür bir çalışma ortamı 

oluşturma gibi yöntemlere başvurmuşlardır. Bu çerçevede çalışanları güçlü kılarak onların 

performansını arttırmak, iş verimini yükseltmek bir yönetim stratejisi olarak değer 

kazanmıştır. Güçlendirme ile çalışanların daha çok sürece dâhil edilmesiyle işi yapanın 

kendisi olduğu hissiyatı verilir ve demokratik bir çalışma ortamı oluşturulması mümkün olur. 

Balcı (2011) eğitim kurumlarındaki etkili yöneticilerin aynı zamanda etkili birer lider 

olduklarının altını çizerek etkili okul müdürlerinin öğretimsel lider olduklarını vurgulamıştır. 

Okul müdürlerinin eğitim öğretimle ilgili hedef ve amaçlarını belirlemesi, bunları diğer eğitim 

paydaşları ile paylaşması, zamanının çoğunu eğitim öğretime harcaması, öğretmenlere 

öğretim noktasında gerekli desteği vermesi sürekli yaptığı işlerdendir. Okul müdürü, öğretim 

kadrosunu etkisi altına alarak onlar aracılığıyla okulun eğitim hedeflerinin yerine getirmesini 

amaçlar (Şişman, 2014). Yani kabaca; insanlar içinde bulundukları örgütün amaç ve 

hedeflerine ulaşmak için gayret gösterip okullar içerisinde bazı durumlarda birlikte hareket 

ederler. Okul içi birlikteliği sağlamak için bir yöneticiye ihtiyaç duyarlar. Yönetici, örgütün 

hedef ve amaçlarına ulaşmada önemli bir etkendir. Yönetici okulu harekete geçirir ve 

bireylerde takım ruhu hissinin oluşmasına yardımcı olur. Burada en önemli sorumluluk okul 

müdürlerindedir. Toplumun ilerlemesi ve güçlenmesi için nitelikli eğitim kurumlarına 
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gereksinim duyuluyorsa, bu nitelikli eğitim kurumlarını da sadece, öğretmenlerin 

güçlendirilmesini başarabilen nitelikli okul yöneticileri yönetebilir (Çetin & Kıral, 2018).  

Güçlendirme, evrensel anlamda tüm örgütlerde olduğu gibi eğitim kurumları olan okullarda 

da önem arz etmektedir. Öğretmen güçlendirmesi, okulla ilgili her kararda öğretmen 

katılımını sağlamayı amaçladığı için öğretmenin kendine karşı güveni arttırma, takım ruhu 

oluşturma becerisi geliştirme ve okulun genel başarısını arttırma gibi hedeflere ulaşılması 

amaçlanmaktadır. Okulla ilgili karara katılan öğretmen okulun hedef ve amaçlarına ulaşma 

sürecinde daha etkin rol alarak kendisini etkin ve yetkin hissedecektir. Dolayısıyla bu 

durumda öğretmenin güçlendirilmesi önem kazanmış olacaktır. 

Eğitim alanının en önemli öğesi olan okullar çağın gereksinimine cevap verebilecek nesiller 

yetiştirmekle yükümlüdür. Ekonomik, teknolojik, sağlık ve diğer sosyal alanda meydana 

gelen değişimler şüphesiz ki eğitim alanını da yakınından etkilemektedir. Meydana gelen 

değişimlere uyum sağlayabilmek için okul yöneticilerine büyük sorumluluk düşmektedir. 

Çünkü okul yöneticilerinin bilgi birikimi, tecrübeleri, problem çözme becerileri, krizle 

mücadele etme yöntemleri, karar alma biçimleri çalışma ortamını fevkalade etkilemektedir. 

Tüm bu bilgilerden hareketle bu araştırmanın amacı okul müdürlerinin sergiledikleri 

davranışsal açıdan güçlendirme davranışlarını nitel bir anlamda desteklenen yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları vasıtasıyla incelemektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışma temel olarak yarı yapılandırılmış görüşme sorularına verilen yanıtlara dayanan 

nitel bir çalışmadır ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Veri toplama 

aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış 

görüşme formu araştırmacı tarafından oluşturulmuş ve üç farklı öğretim üyesinin incelemesi 

ve düzeltmesi sonrasında pilot çalışma sonucunda son halini almıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlandıktan sonra uygun amaçlı örnekleme yöntemi 

ile seçilen okul müdürlerine Google forms aracılığı ile hazırlanan form ile elektronik ortamda 

gönderilmiş ve bireylere uygun süre, ortam ve gönüllülük esası dikkate alınarak soruları 

cevaplamaları istenmiştir. Sorulan sorular: "Okulunuzda çalışan öğretmenlerin yönetime 

katılma konusunda görüşünüz nedir?, "Okulunuzda çalışan öğretmenlere sorumluluk vererek 

problem çıktığında çözme yetkisi veriyor musunuz? Örnekler verebilir misiniz?", 

"Okulunuzda çalışan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini ne oranda kullanmaya izin 

veriyorsunuz? Örnekler verebilir misiniz?", "Okulunuzda yer alan öğretmenler alınacak 

kararlara katılma konusunda ne derece söz hakkına sahiptir? Örnekler verebilir misiniz?", 

"Okulunuzda yer alan öğretmenler farklı görüş ve önerilerini bildirebiliyorlar mı? Örnekler 

verebilir misiniz?", "Okulunuzda yer alan öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini 

kullanmalarını teşvik ediyor musunuz? Örnekler verebilir misiniz?", "Okulunuzda 

öğretmenler arasında ortak bir bilinç olduğunu düşünüyor musunuz, örnekle açıklar mısınız?", 

"Okulunuzda çalışan öğretmenlerin özel ihtiyaçlarını dikkate alıyor musunuz, nasıl (ders 

programı, engel durumu vesaire)?", "Okulunuzda yer alan öğretmenler ile iletişiminizi nasıl 

tanımlıyorsunuz?" şeklindedir. Gelen cevaplar içerisinde işe yaramaz olanlar analizden 

çıkartılmıştır ve sonuçta 26 katılımcı betimsel analize dâhil edilmiştir. Bu bireylerin 

demografik anlamda dağılımına baktığımızda 20 erkek 6 kadın okul müdürü araştırmaya 

katılmıştır. Bunlardan 12'si ilkokul müdürü, 12'si ortaokul müdürü, 2'si lise müdürüdür. 

Mesleki kıdem açısından baktığımızda 8'i 0-5 yıl, 11'i 6-10 yıl, 3'ü 11-15 yıl, 1'i 16-20 yıl, 3'ü 

20 yıldan fazladır. Hali hazırdaki o okulda çalışılan süreye baktığımızda ise 18'i 0-5 yıl, 6'sı 6-

10 yıl, 2'si 11 yıldan fazla görev yapmaktadır. 

Bu araştırmada nitel boyutta geçerlik ve güvenlikle ilgili birçok çalışma ve inceleme 

yapılmıştır. Örneğin çalışma başından sonuna kadar farklı alanda uzman kişiler tarafından 

süreç detaylı bir şekilde incelenmiş, farklı öneriler doğrultusunda çalışmaya gerektiği yerlerde 

müdahalelerde bulunulmuştur. İç geçerlik için inandırıcılık başlığı altında ayrıntılı betimleme 
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yapılmış var olan çıktılar ve ulaşılan bulgular herkesin anlayabileceği bir dilde yalın ve sade 

bir şekilde aynı zamanda birebir alıntılara yer verilerek sunulmuştur. Dış geçerlilik anlamında 

ise aktarılabilirlik başlığı altında çalışma grubu bu araştırmanın amacına uygun olarak 

seçilmiş ve yapılan görüşmelerde farklı özelliklere sahip olan kendi içinde heterojen grupların 

seçilmesine özen gösterilmiştir. İç güvenirlik anlamında tutarlık başlığı altında bir tutarlık 

incelemesi yapılmış ve çalışmaya katılan bireylerin hepsine aynı görüşme soruları sorulup bu 

soruların transkript şeklinde yazılı hale getirilmesi sağlanmıştır.  Aynı zamanda görüşme 

çıktıları farklı uzmanlar tarafından detaylıca incelenmiştir. Dış güvenirlik anlamında 

etkililiğin sağlanabilmesi için bir teyit incelemesi yapılmış hem veri toplama araçları, hem 

ham veriler, hem verilerin analiz aşamasında yapılan incelemeler araştırmacı tarafından daha 

sonra tekrar tekrar incelenebilecek şekilde arşivlenmiştir. Ayrıca araştırmada, katılımcıların 

veri toplama araçlarında yer alan soruları içtenlikle ve tarafsızca cevap verdikleri 

varsayılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümünde katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme soruları doğrultusunda 

sırasıyla verilen cevaplar ve bu doğrultuda birebir alıntılara yer verilmiştir. Birinci olarak 

katılımcılara “Okulunuzda çalışan öğretmenlerin yönetime katılma konusunda görüşünüz 

nedir?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin hem 

öğretmenlerin yönetime katılma konusunda teşvik edici rolde oldukları hem de öğretmenlerin 

yönetime aktif bir şekilde katıldıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin: 

K12: “Okulumuzdaki öğretmenlerimiz gerek karar alma sürecinde gerekse yönetim alanındaki 

diğer konularda görüşleri bizim için önemlidir. Öğretmenlerimizi okul yönetiminde karar 

alma sürecine katılımlarını teşvik ediyoruz. Öğretmenlerimizin kararlarını uygulanabilirlik 

açısından değerlendirip uyguluyoruz.” 

K4: “Ortak akılla işleri hep beraber yürütmeli” 

K7: “Fikirlerini özgürce dile getirebilmeleri için katılmaları gerekli diye düşünüyorum.” 

K11: “Okulumuz öğretmenleri her konuda yönetime katılırlar. Karar verme sürecinde fikir 

alışverişinde bulunurlar.” 

K14: “Katılmasını istiyor ve buna gayret ediyorum. Geneli katılıyor.” 

K19: “Yönetime katılımları konusunda uyumlular.” 

K21: “Katılım konusunda istekliler ve görüşlerini bildirirler. Okulun ve öğrencilerin ortak 

çıkarları söz konusu olunca sorumluluk alabilirler.” 

K26: “Ekip şeklinde uyumlu katılım sağlanıyor.” 

K25: “Öğretmelerimiz yönetim işlerine yardımcı olmaktadırlar.” 

K1: “Okulda alınan tüm kararlarda öğretmen görüşleri de esas alınmaktadır.” 

Diğer cevaplara baktığımızda bazı öğretmenlerin yönetime aktif katılım konusunda 

gönüllülük gösterirken bazı öğretmenlerin gönülsüz veya nötr oldukları görülmektedir. 

Örneğin: 

K15: “Okulumuzda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızdan bazıları gerçekten yönetime 

katılma konusunda proaktif kişilik sergileyerek kendi düşüncelerini yapıcı olarak belirtiyorlar. 

Bazı öğretmenler de ne olumlu ne de olumsuz bir görüş bildirmiyorlar. İnaktif kişilik 

dediğimiz yapıdalar.” 

K8: “Orta seviyede katılım var” 

K12: “Bazı öğretmenler yönetime çok fazla yardımcı olurken bazı öğretmenler yönetime 

engel olmaya çalışıp yönetimin işini zorlaştırmaktadır.” 

Tüm bu cevapların haricinde sadece bir katılımcı okul yöneticisi öğretmenlerin yönetime 

katılma konusunda yetersiz oldukları görüşünü bildirmiştir. Örneğin: 

K20: “Okulumuzdaki öğretmenler yönetime katılma noktasında zayıftır. Bunun sebebi bazen 

okul yönetiminin bu durumu kısıtlaması bazen de öğretmenlerin yönetmelik ve akademik 

açıdan yetersiz olmasından kaynaklanıyor.” 
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İkinci olarak katılımcılara “Okulunuzda çalışan öğretmenlere sorumluluk alıp problem 

çıktığında çözme yetkisi veriyor musunuz? Örnekler verebilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. 

Cevaplara bakıldığında okul yöneticilerinin neredeyse tamamının öğretmenlere problem 

çözümü konusunda çeşitli seviyelerde yetki verdiği şu cümlelerle görülmektedir: 

K1: “Genel olarak problemler karşısında istişareye önem veren birisiyimdir. Konu hakkında 

her öğretmenin fikrini mutlaka alırım. Genel olarak öğretmenlerimiz sınıfları ile ilgili her 

problemin birincil yetkilisi kendileridir. İki öğrencinin tartışma yaşadığı bir olayda veli sadece 

kendi çocuğunun sözüne bakarak okula gelip hem öğretmeni hem de karşı taraftaki öğrenciyi 

suçlamaya başladığı bir olayda öğretmenimizin olayla ilgili gerekli bilgileri veliye anlatması 

ve orta yolu bulması için yetki vermişimdir.” 

K9: “Sorumluluk veriyorum. Sınıf ve sınıf rehber öğretmenlerinin veli iletişimi bir idareciden 

daha fazla olduğu için öğrencilerin ailevi problemleriyle alakalı sorunları için onların 

görüşmesi daha uygun oluyor.” 

K12: “Elbette öğretmen arkadaşlarımıza sorumluluk veriyorum. Bunu örneklendirecek 

olursam, birinci sınıfta bir öğrencimiz iki ay geçmesine karşın okula uyum konusunda 

problem yaşıyordu. Neredeyse okuldan kopma noktasına gelmişti. Okulumuzdaki sınıf 

öğretmenleri ile toplantı yaptık ve sınıf öğretmenlerimizden birisini bu öğrenciyi takip 

etmesini ve bütün kontrol yetkisinin kendisinde olduğunu ifade ettim. Hem sorumluluk hem 

de yetki verdik. Sadece sorumluluk verip yetki vermeyince öğretmen arkadaşımız daha yoğun 

stres yaşıyor.” 

K19: “Çözümü kendilerinde olan durumlarda yetki verip kendilerinden çözüm bekliyoruz ve 

işe yarıyor.” 

K10: “Evet. Sınıf rehber öğretmenlerine kendi sınıfıyla ilgili sorumluluk verip sınıfta oluşan 

disiplin sorunlarına çözüm yetkisi verilir.” 

K20: “Evet problemleri çözme yetkisi veriyoruz. Yaşanan problem öğretmeni ilgilendiriyor 

ve onun çözmesi gerekiyorsa öğretmenimize çözme yetkisi veriyoruz. Biz okul yöneticisi 

olarak gözlemliyoruz eğer çözülemeyen durum oluşursa biz öğretmen ile işbirliği 

çerçevesinde beraber çözmeye çalışıyoruz.” 

K11: “Evet veriyoruz. Örnek verecek olursak öğrenciler olumsuz davranışlar sergilediği 

zamanlarda öğretmenlerin bu konuda daha fazla inisiyatif almasını öneriyoruz.” 

K24: “Evet. Her sınıf öğretmenini kendi sınıfında etkin kılmak için sınıfa ve okula aidiyet 

duygusu geliştirmek için çalışmalar yapmaya gayret gösteriyorum.” 

K26: “Evet, veli ile ilgili problemlerde yetki verip kendilerinin problemi çözmelerini 

bekliyoruz.” 

Diğer cevaplara bakıldığında ise okul yöneticilerinin öğretmenlere yetki verdiği fakat bu 

süreci kontrollü bir şekilde takip ettikleri görülmektedir. Örneğin: 

K5: “Okulumuzda öğretmenlere böyle bir fırsatı belirli sınırlar çerçevesinde veriyoruz. Bazen 

öğretmenler işin resmi boyutunu tam olarak göremeyebiliyorlar. Öğretmenlerimiz özellikle 

davranış problemi yaşadıkları öğrencilerin sorunlarıyla ilgili sorumluluk alırlar.” 

K10: “Evet. Öğrenci sorunları konusunda tabi ki ilk müdahale o anda bulunan öğretmen 

tarafından yapılır idare bilgilendirilir. İdarenin çalışma alanlarındaki kriz yönetimine bir 

öğretmen müdahale etmemeli.” 

K22: “Veli öğrenci probleminde öncelikle sınıf ve rehber öğretmenlerinin sorunu çözmelerini 

bekleriz, çözemediklerinde hep beraber çözmemiz gerekir.” 

K2: “Evet veriyoruz, velilerle ilgili problem yaşandığında ilgili veliyi okula davet edip 

karşılıklı konuşarak problemi çözmeye çalışıyoruz.” 

Üçüncü olarak katılımcılara “Okulunuzda çalışan öğretmenlerin bilgi ve beceri ve 

yeteneklerini ne oranda kullanmaya izin veriyorsunuz? Örnekler verebilir misiniz?” sorusu 

sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında okul yöneticilerinin neredeyse tamamının öğretmenlerin 
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bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanma konusunda destek oldukları ve teşvik ettikleri 

görülmektedir. Örnek görüşlere bakacak olursak: 

K1: “Öğretmenlerimizi yetenekleri konusunda cesaretlendirip öğrencilere daha faydalı 

olmaları için teşvik sağlamaktayım. Bir yandan temizlik konusunda daha yetkin olan 

öğretmenimiz bütün öğrencilere temizlikle ilgili bilgi ve becerilerini aktarırken diğer taraftan 

şiir konusunda kendini geliştirmiş olan öğretmenimiz öğrencilere rehberlik etmektedir.“ 

K11: “İdealistliğini kaybetmemiş öğretmenlerimize okulun imkânları dâhilinde bilgi ve 

becerilerini kullanmasını destekliyor ve teşvik ediyoruz.” 

K12: “Kendi kapasitelerini dışarıdan sergilemelerine göre sorumluluk ve yetki veriyoruz, 

örneğin sosyal liderliği olan, bilgisayar kullanımında yeteneği olan, sportif yeteneği ve eğitim 

öğretimde daha çok çaba sarf eden öğretmen arkadaşların idarenin yükünü kaldırmada onlara 

alan açmaya çalışma gibi...” 

K9: “Okulumuzun şartları el verdiği çerçevede öğretmenimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini 

kullanmalarına olanak veriyoruz. Eğitim öğretimin verimli şekilde işlenmesi için 

öğretmenimizin ihtiyaç duyduğu gerekli materyallere ulaşmalarını sağlıyoruz. Teknolojik araç 

ve gereçleri tedarik ederek öğretmenlerimizi alanında daha bilgili ve yetenekli hale getirmeyi 

amaçlıyoruz. Teknolojik uygulamalarda öğretmenlerimize yardımcı olarak onların 

becerilerinin gelişmesine olanak tanıyoruz.” 

K21: “Her alanda kullanmasına izin veriyoruz örnek verecek olursak drama, tiyatro ve müzik 

etkinlikleri için çalışmalarımız var “ 

K18: “Okulumuzdaki öğretmenlerin kültürel faaliyetler, bilgi yarışmaları, çeşitli projelerde 

akademik bilgilerine ve karakteristik yeteneklerini kullanmalarına izin veririz.” 

K20: “En üst seviyede verim alınabilecek şekilde sosyal etkinlikler ve kendi alanlarıyla 

alakalı çalışmalarda izin veriyorum.” 

K6: “Öğretmenler, istediği bir proje ya da eğitim ile alakalı bir etkinlik yapmak istediklerinde 

imkân dâhilinde öğretmenlerimizin bu çalışmalarına tam destek veriyoruz” 

Dördüncü olarak katılımcılara “Okulunuzda yer alan öğretmenler alınacak kararlara katılma 

konusunda ne derece söz hakkına sahiptir? Örnekler verebilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. 

Cevaplara bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının karar alma 

sürecine öğretmenleri dâhil ettikleri görülmektedir. Örneğin: 

K1: ”Okulumda her zaman istişareye önem veren birisiyimdir. Mutlaka her öğretmenimizin 

görüşünü dinler karar alırken mutlaka değerlendirmeye katarım. Okul kameralarımızın bir 

tanesi bozuk ve bununla birlikte toplam üç tane kameraya ihtiyacımız vardı. Öğretmen 

arkadaşlarla istişare sonucunda bozuk olan kameranın tamir edilmesini ve iki tane kameranın 

yenisinin alınmasını kararlaştırdık.” 

K24: “Bizim okulda demokratik yönetim uygulanmaktadır. Örnek verecek olursak okula 

alınacak bir materyali öğretmenlerin fikri alınarak okula kazandırılmaktadır.” 

K10: “Herkes söz hakkına sahiptir. Kararları birlikte alıyoruz.” 

K23: “Karar alırken öğretmenlerle istişare ederiz. Örneğin akademik başarı için yapılacak 

etkinliklerden okulun boyasının rengine kadar hemen hemen her şeyi öğretmenlerin 

görüşlerini alarak yaparız.” 

K14: “Okulumuzdaki öğretmenler sene başı kurul toplantısında okul adına alınacak ortak 

kararlarda söz hakkına sahiptir. Okulumuzda yapacağımız fiziki ve akademik değişikliklerde 

de bazen öğretmenlerin yaratıcı fikirlerinden faydalanırız.” 

K17: “Önemli kararları alma sürecinde hep birlikte ortak akılla karar almaya çalışıyoruz. Bu 

nedenle karar alma sürecinde söz hakkına sahiptirler. “ 

K7: “Okulla ilgili karaları alırken (okulun giriş çıkış saati, okul içinde ve dışında yapılacak 

etkinlikler, okulun içini ve dışını öğrencilere göre uyarlama vb.) tüm okul personeli ile 

toplantı yapıp ortak kararlar alıyoruz.” 
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K20: “Öğretmenlerimiz alınacak kararlarda önemli derecede söz hakkına sahiptir. Alınacak 

kararlar öğretmenlerimiz ile yapılan istişare sonucu alınmaktadır. Hatta bazı durumlarda 

sadece kendimizin alabileceği durumlarda dahi öğretmenlerimizin görüşlerine 

başvurmaktayız.” 

K2: “Ben okul müdürü olarak herkesin kararlara demokratik olarak katılım sağlamasını 

önemsiyorum. Olumlu veya olumsuz herkes rahat bir biçimde görüşlerini bildirmesini 

önemsiyorum. Bu durumu örneklendirecek olursak; bazı öğrencilerimiz okul üniforması ile 

okula gelmiyorlardı. Öğretmen arkadaşlarımızla oturduk ve okuldaki öğrencilerimizin okul 

üniformasıyla gelmesini ve bu konuda herkesin takipçi olması gerektiği kararı ortaya çıktı.” 

Beşinci olarak katılımcılara “Okulunuzda yer alan öğretmenler farklı görüş ve önerilerini 

bildirebiliyorlar mı? Örnekler verebilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında 

katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının farklı görüş ve önerileri dinledikleri ve 

bunu dikkate aldıklarını ifade ettiklerini görüyoruz. Birebir alıntılara bakacak olursak:  

K8: “Evet. Her ne kadar son kararı biz veriyor olsak da bazen öğretmenlerden gelen 

eleştirileri değerlendirip onların önerilerini dikkate alıyoruz.” 

K17: “Farklı görüş bildirenler oluyor mutlaka. Onları oylamaya sunuyor, çoğunluk ne derse o 

yönde karar alınıyor.” 

K1: “Öğretmenlerimiz yaptığımız toplantılarda kendi görüşlerini veya söylenmesi gerekip 

unutulan konuları rahatlıkla dile getirebilmektedirler. Örneğin 8. Sınıflar için bazı 

öğretmenlerimiz öğrencilere ekstra kurs yapılmasını isterken bazı öğretmenlerimiz rahatlıkla 

bunun zor olacağını ve buna katılamayacaklarını belirttiler.” 

K11: “Evet bildirebiliyorlar. Herhangi bir konu hakkında öğretmenimiz farklı görüş veya 

önerisini rahatlıkla bildirebiliyor. Öğretmenlerimiz görüşlerini veya önerilerini hiç 

çekinmeden istedikleri zaman dile getirebilmektedirler. Alınan kararın kendilerine uygun 

olmadığı durumlarda bunu açıkça belirtebilmektedirler. Bunu belirtirken de hiçbir şekilde 

çekinme hissine kapılmamalarını sağlarız.” 

K2: “Evet, toplantı esnasında herhangi bir fikre sahip hocamız bunu rahatlıkla dile 

getirebiliyor.” 

K14: “Elbette görev yaptığım okulda tüm öğretmen arkadaşlarımın durumu ne olursa olsun 

istedikleri gibi görüş bildirmeleri benim için çok önemlidir.” 

K3: “Evet, okulumuzdaki öğretmenler farklı görüş ve önerilerini bildirebiliyorlar mesela bir 

öğretmenimiz kendi zümresinde anlatılacak bir konunun bir gezi ile gerçekleştirilmesinin 

daha iyi olduğu önerisini sunduğunda kendisini dinleyip gerekli altyapıyı sağlayarak projesini 

gerçekleştirmesi için kendisine yardımcı oluruz.” 

Altıncı olarak katılımcılara “Okulunuzda yer alan öğretmenleri çeşitli konularda teşvik ediyor 

musunuz? Örnekler verebilir misiniz?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında katılımcı 

okul yöneticilerinin tamamının öğretmenleri çok çeşitli alanlarda destekledikleri 

görülmektedir. Örneğin:  

K10: “Öğretmen kendi alanında farklı metotları kullanarak yenilikçi davranışlarla sınıf ve 

okulda farklı hava estireceğinden desteklerim.” 

K4: “Evet, öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanmalarını teşvik ediyoruz. 

Okulumuzun teknik alt yapısını sağlayarak, gerekli araç gereçlerin teminatını gerçekleştirerek 

öğretmenlerimizin bilgi, yetenek ve becerilerini kullanmalarını teşvik ediyoruz.” 

K2: “Her öğretmenimizin öğrencilere en yüksek düzeyde faydalı olmaları için onların daima 

kendilerini geliştirmeleri yönünde teşvik sağlamaktayız. Bir öğretmenimiz sınıf hâkimiyeti 

konusunda zorluk yaşamaktaydı. Kendisine bu konuda bakanlık tarafından yayınlanan 

videoları ve bu konuda söz sahibi olmuş kitaplardan faydalanması için yol gösterdim. 

Öğretmenimiz şuan sınıf hâkimiyetinde ve ders anlatımında kendini daha rahat ifade 

etmektedir.” 

K22: “Evet. Yetenekleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar için teşvik ediyoruz.” 
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K9: “Satranç konusunda iyi olan öğretmenlerimizi okulda egzersiz yapmaları konusunda 

teşvik ediyoruz.” 

K11: “TÜBİTAK ya da il ve ilçede yapılan çalışmalarda teşvik etmekteyiz.” 

K24: “Evet. Her öğretmene aktif yapabileceği roller, görevler vermeye gayret gösteriyorum. 

Sosyal medyayı iyi kullanan bir öğretmenimize okul web sayfası ve sosyal medya 

hesaplarında yetki verdim. Belirli gün ve haftaları kendilerinin ilgilerine göre dağıttım.” 

K13: “Evet, teşvik ediyoruz. Hizmet içi seminer çalışmalarıyla bilgi ve becerilerini 

geliştirmeyi teşvik ediyoruz.” 

K16: “Her zaman. Örneğin; öğretmenlerimize proje yazma konusunda uzman kişilerce eğitim 

verdik.” 

K1: “Elbette okulumuzda görev yapan öğretmen arkadaşlarımın bilgi, beceri ve 

yeteneklerinden en üst düzeyde yararlanmak bizim görevimizdir. Bir öğretmen arkadaşımızın 

robotik kodlamaya ilgisi var.  

K19: Biz TEKNOFEST konusunda bu arkadaşımızdan yararlandık. Hatta daha ileri giderek 

bu arkadaşımızdan Okul Temelli Mesleki Gelişim konusunda bize seminer verdi.” 

K7: “Kurum içinde yapılacak etkinliklerde bu yeteneklerini kullanabilecekleri alanlar 

oluşturuluyor.” 

Yedinci olarak katılımcılara “Okulunuzda öğretmenler arasında ortak bir bilinç olduğunu 

düşünüyor musunuz, örnekle açıklar mısınız?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında 

katılımcı okul yöneticilerinin ortak bir bilinç oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz. Örneğin 

ifadelere bakacak olursak: 

K6: “Kurum kültürünün oluştuğunu düşünüyorum. Öyle ki ortak alınan bir karar, bir 

öğretmene uymasa bile katılıyor.” 

K4: “Ortak bir bilinç olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes okulumuzun bulunduğu yerleşim 

yerinin imkânlarının ne kadar kısıtlı olduğunu biliyor ve buna göre ortak hareket edebiliyor.” 

K3: “Her kurumda mutlaka farklı görüş ve öneriler vardır ancak bazı temel noktalarda ortak 

bir bilinç oluşturmak okul yönetimi ve havası açısından çok önem arz etmektedir. 

Okulumuzun en önemli ortak bilinci sevgi ve saygı çerçevesinde bir öğrenci yetiştirmektir. 

Ayrıca öğrencinin okulda olabildiğince rahat etmesini sağlamaktır.” 

K8: “Yüzde yüz olmasa da büyük oranda okulumuzda öğretmenler arasında ortak bir bilinç 

oluştuğunu düşünüyorum. Bir etkinliğin yapılacağı zaman hemen hemen bütün öğretmenimiz 

gereken çalışmayı özveriyle yapmaktadır.” 

K2: “Okulumuzda zamanla belli bir kültür oluştu (karşılıklı saygı, farklı görüşlere açık olma 

ve anlayış gösterme, takım olma vb.). Kurumumuza yeni gelen öğretmenler bir süre sonra bu 

kültüre ayak uyduruyorlar.” 

K12: “Tüm öğretmenlerde ortak bir bilinç oluşmasa da büyük bir bölümünde ortak hareket 

etme duygusu var. Örneğin bir veli ziyaretinde bir öğretmen o gün yoksa başka gün beraber 

gitme eğilimi oluyor “ 

K15: “Bir okul yöneticisinin ortak kültür oluşturmak en önemli vazifesidir.  Bir öğretmen 

arkadaşımızın taziyesi, hastası olduğunda biz beraberce gidebiliyoruz. Okulda beraberce 

yemek yiyebiliyoruz. Yemek bir okulun ortak kültür oluşturmasında çok önemlidir.” 

Tüm bu ifadelerin yanında sadece bir okul müdürünün ortak bilinç oluşma noktasında 

öğretmenler arasında tam birlik olmadığını ve sayıca az nitelendirebilecek öğretmen sayısında 

bireyin bu ortak çabaya katılmadığını ifade ettiğini şu cümlelerden anlıyoruz: 

K1: “Okulumuzda öğretmenler arasında kesinlikle ortak bir bilinç yok herkes bireysel 

çalışıyor ortak bir paydada buluşamıyorlar. Örneğin, biz ortak çalışma kültürünü artırmak için 

bilgi yarışmaları düzenliyoruz böyle bir durumda bile bazı öğretmenler ekstra çaba sarf 

ederken bazıları olanla yetinmeyi tercih ediyorlar.” 

Sekizinci olarak katılımcılara “Okulunuzda çalışan öğretmenlerin özel ihtiyaçlarını dikkate 

alıyor musunuz, nasıl (ders programı, engel durumu vesaire)?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara 
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bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin öğretmenlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda 

bilinçli olarak birçok kolaylık sağladığını ifade ettiğini görüyoruz. Örnek ifadelere bakacak 

olursak: 

K10: “Evet, öğretmenlerimizin özel durumlarını, ihtiyaçlarını dikkate alıyoruz. Ders programı 

hazırlarken tüm öğretmenlerimizin özel durum ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. 

Okulumuz büyük bir okul olduğu için nöbet yerleri fazladır. Bu durum haftada 2 gün hatta 3 

gün nöbet görevi verilmektedir.” “Dolayısıyla bu durum bazen öğretmenlerimizi özel 

durumları nedeniyle zorlamaktadır. Aksaklıkların meydana gelmemesi ve öğretmenimizin de 

ihtiyacının giderilmesi için gerekli tedbirleri almaktayız.” 

K21: “Evet. Öğretmenlerin çoğu il dışından gidiş geliş yaptığı için ders saatlerinde ona göre 

uygulama yapıyoruz.” 

K6: “Eğer öğretmenin kafası rahat değilse o öğretmenden en yüksek düzeyde faydalanmak 

mümkün değildir. Bu aynı zamanda öğretmenin özel ihtiyaçlarını da kapsamaktadır. 

Okumuzda her öğretmenin özel durumu dikkate alınarak dersler ona göre planlanmaktadır.” 

K22: “Öğretmenlerimizin yaş, cinsiyet, küçük çocuğu olma, bedensel rahatsızlıklarını da göz 

önünde bulundurarak bazen pozitif ayrımcılık yapabiliyoruz.” 

K15: “Evet ders programında yüksek lisans ve çocuk durumlarını göz önünde bulundurarak 

yapılmaktadır.”  

K3: “Evet, okulun genel düzenine ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını etkilememek şartıyla 

öğretmenlerimizin nöbet, ders programı, giriş çıkış saatleri ve izin konularında gerekli 

hassasiyeti gösteriyor, her türlü bireysel istek öneri ve ihtiyaçlarını dinliyor ve önemsiyoruz.” 

Dokuzuncu olarak katılımcılara “Okulunuzda yer alan öğretmenler ile iletişiminizi nasıl 

tanımlıyorsunuz?” sorusu sorulmuştur. Cevaplara bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin 

öğretmenler ile olan ilişkilerin pozitif, sıcak, samimi, sevgi ve saygı çerçevesinde, olması 

gerektiği gibi ve öğrenci yararını dikkate alarak geliştirmeye çalıştıkları söylenebilir. Örnek 

ifadelere bakacak olursak: 

K13: “Olması gerektiği gibi. Okulun çıkarları ve öğrenci yararını göze alarak iletişim 

kurmaya çalışırım.” 

K6: “Benim yönetim anlayışımda saygı ve sevgi vardır. Onun dışındaki ast ve üst konularına 

hiç takıntılı değilimdir. Sonuçta biz de bu göreve bir zamanlar öğretmen olarak geldik. Belki 

ileride tekrar öğretmen olma durumumuz vardır. Onun için her öğretmenimize karşı 

yaklaşımımı samimi ve içten gelerek yapmaya çalışmaktayım.” 

K16: “Öğretmenlerimizle iletişimimiz çok iyi seviyededir. Öğretmenler odasını ziyaret 

etmediğimiz gün yoktur. Hatta gün içerisinde birden fazla ziyaret ediyoruz. Odasına kapanıp 

öğretmene sadece bir hatırlatma ya da duyuru yapmak için iletişime gecen yönetici olmamaya 

gayret ediyoruz. Öğretmenler odasına gidip öğretmenlerimizle sohbet ediyoruz, herhangi bir 

sıkıntılarının olup olmadığını soruyoruz. Öğretmenlerimiz mekân fark etmeksizin görüş ve 

önerilerini rahatça bizimle paylaşmaktadırlar.” 

K22: “Gayet iyi iletişim kuruyoruz, belli bir seviyede olması gayet uygun”  

K3: “Oldukça güzel bir ekip ruhu var. İletişim konusunda da herhangi bir problem 

yaşanmamaktadır.” 

K19: “Ben ilişkilerimde açık biriyim. Öğretmen arkadaşlarımla da üçüncü yılımı çalışıyorum. 

Birbirimizin iletişim tarzına alıştık. Onlarda bir durum olsun veya olmasın akıllarına gelen 

fikirleri benle veya müdür yardımcısı arkadaşlarımızla paylaşıyorlar. Samimi ve açık bir 

iletişim oluşturduğumuzu düşünüyorum.” 

K9: “Okulumuzdaki öğretmenlerle kendi iletişimimi ast-üst ilişkisi şeklinde değil de eğitimin 

birer paydaşı olduğumuzu hissederek ve hissettirerek ilerletmekteyim.” 

K24: “Bir aile bilinciyle hareket ederek okul işlerini kolektif bir yapı içinde yürütmeye gayret 

ederiz” 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmaya baktığımızda katılımcılara okul yöneticilerinin sergiledikleri öğretimsel liderlik 

rolleri ile ilgili durumları değerlendirmek amacıyla çeşitli yarı yapılandırılmış sorular 

sorulmuştur. Toparlamak gerekirse bu görüşmelerden sonuç olarak katılımcı okul 

yöneticilerinin hem öğretmenlerin yönetime katılma konusunda teşvik edici rolde oldukları 

hem de çok büyük oranda öğretmenlerin yönetime aktif bir şekilde katıldıklarını ifade ettiği 

görülmektedir. Diğer bir noktada okul yöneticilerinin okulda çalışan öğretmenlere sorumluluk 

verip problem çözme noktasında katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının 

öğretmenlere problem çözümü konusunda çeşitli seviyelerde yetki verdiği ve bu durumun da 

oldukça yerinde bir hareket olduğu ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca yapılan görüşmeler sonucunda katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının 

öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanma konusunda destek oldukları ve teşvik 

ettikleri ve bu süreci başından sonuna kadar hem bilişsel anlamda hem de duyuşsal anlamda 

destekledikleri görülmektedir. Diğer bir husus olarak okul yönetimi tarafından verilen 

kararlarda öğretmenlerin görüşlerini alma ve yönetime katılma konusunda söz hakkında sahip 

olma durumlarına bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının karar alma 

sürecine öğretmenleri dâhil ettikleri görülmektedir. 

Demokratik anlamda okul yönetimi ve bireylerin temel ailevi ve eğitim ihtiyaçları söz konusu 

olduğunda katılımcı okul yöneticilerinin neredeyse tamamının farklı görüş ve önerileri 

dinledikleri ve bunu dikkate aldıklarını ifade ettiklerini görüyoruz. Bununla birlikte katılımcı 

okul yöneticilerinin tamamının öğretmenleri çok çeşitli alanlarda destekledikleri, TÜBİTAK 

gibi diğer kurumlarla olan ilişkileri güçlendirme ve öğretmenlerin bireysel gelişimlerini her 

alanda destekledikleri görülmektedir. 

Ortak bilinç oluşturma söz konusu olduğunda katılımcılara okulunuzda öğretmenler arasında 

ortak bir bilinç olduğunu düşünüyor musunuz sorusu sorulmuş ve alınan yanıtlara 

bakıldığında katılımcı okul yöneticilerinin ortak bir bilinç oluşturmaya çalıştığını anlıyoruz. 

Bu ifadelerin yanında sadece bir okul müdürü ortak bilinç oluşma noktasında öğretmenler 

arasında tam birlik olmadığını ve bunun sayıca az olduğunu ifade etmiştir. Bireyin bu ortak 

çabaya ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın katılmadığını ifade ettiğini anlıyoruz. Bununla birlikte 

katılımcı okul yöneticilerinin öğretmenlerin özel ihtiyaçları doğrultusunda bilinçli olarak 

birçok kolaylık sağladığını, bu durumların özellikle ailevi ve eğitim kısmında yoğunlaştığını 

ve ders programı hazırlama konusunda ellerinden gelen her türlü çabayı sağladıkları 

anlaşılmaktadır.  

Son olarak katılımcı okul yöneticilerinin öğretmenler ile olan ilişkilerin pozitif, sıcak, samimi, 

sevgi ve saygı çerçevesinde, olması gerektiği gibi ve öğrenci yararını dikkate alarak 

geliştirmeye çalıştıkları söylenebilir. 
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ABSTRACT 

The paper investigates the requirements for employability competency in the new normal; an 

era expected following the COVID-19 pandemic. The study conceptualizes and incorporates 

approaches addressing how to prepare individuals for times of uncertainty and change and the 

difficulties they are likely to face in the new normal. A framework for employability 

competency in the new normal is proposed, followed by a case study. Moreover, a new toolkit 

is proposed that ensures our resilience in the face of a wide range of demands and conditions 

expected during periods of significant transformation. This work initiates a new line of 

investigation for empirical research to aid planners of employability and competency 

development over the next few decades. 

Keywords: COVID-19, new normal, competency, employability competency, resilient 

communities, planning competency 

 

1. Introduction 

Since the early days of 2020, the world has seen a series of incredible paradigm shifts in 

approximately every line of business, from huge increases in demand in some industries to 

total loss of demand in others. The world and the different generations are getting used to 

working from home or managing to deliver products or businesses remotely. This huge 

radical shift shows that the future will be different, and we need to prepare ourselves to 

another different era that needs a new paradigm and most importantly, different competency. 

Buheji (2020a), OECD (2019). 

This research paper explores and foresight the competency and the employability competency 

required for the post-COVID-19 era, called the 'new normal'. It is an era full of challenges 

and instability, where agility, curiosity, risk mitigation, learning by exploring, learning by 

doing, but with focus, would be the norm for both survival and competitiveness. Levenson, 

(2020). 

The researchers try to design the new competency requirements, with focus on the 

importance of 'inquiry-based learning' since it addresses many of the 'new normal' 

requirement, i.e. curiosity, learning by exploring, etc. 

The literature review will explore the concepts of competency in times of change and the 

employability competency in a large complexity world where the rapid technological 

advancements and the huge economic problems that are occurring are all indicating the need 

for change now. 

The type and strength of competency in the new normal, due to the learning from the 

COVID-19 crisis, would be much higher. The competency perceived for any employee or 

even self-employed entrepreneur would be agile and keep changing, as if we need to program 

ourselves as per the conditions of the community emergency or stability status. McArdle et al. 

(2007). 

Thus, if this competency mismatch is not solved, it would create a crisis. The chances of 

unemployment among the post-COVID-19 generation is expected to be twice as the pre-

COVID-19 generation if not more; unless innovative solutions as resilient competency 

program are developed for the new normal, and its frequently turbulent market. Buheji 
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(2020a. 2020c). 

The literature review in this paper focuses first in setting the base for what is meant by 

employability competency and in the new normal. Then, the employability competency in the 

new normal is assessed, followed by exploration for the type of challenges of employability 

during the new normal. The challenges expected for the education and training institutes are 

explored, then the two-dimensional framework would be proposed to address the needs of 

employability competency in the new normal. Levenson (2020), Hillage and Pollard 

(1998). 

2. Literature Review 

2.1 Defining Employability Competency 

Employability can be defined as the individual's (perceived) ability to obtain and maintain 

employment throughout their career, Cole and Tibby (2013). According to Yorke (2006), the 

individual's employability is 'a set of achievements – skills, understandings and personal 

attributes – that makes graduates more likely to gain employment and be successful in their 

chosen occupations, which benefits themselves, the workforce, the community and the 

economy'. All these competencies variables are controlled by attitudes; thus, it should be 

taken into consideration as it dominates the mindset of the employee. Therefore, competency 

is a combination of: knowledge (formal and informal education, training, and experience), 

skills (practical usage of knowledge) and attitudes (like honesty, loyalty and the styles of 

action: a perfectionism and independence). 

Attitudes are an essential part of competency, especially during conditions of a sudden change 

of environment, as the COVID-19, where the working environment would reshaping itself 

constantly, and uncertainty would be the norm. Thus, the educational institutions have a huge 

role to play to the creation of the employability competency attitudes that fits this uncertainty 

environment. Positive attitudes as proactiveness and preparedness would be highly expected 

attitudes of any labour market contender to show the readiness for the new normal. 

Employability competency can be considered as the generic competency, generic capabilities, 

key competencies, core competency, key competency, common competency, essential 

competency, necessary skill, workplace competency, know-how competency, critical enabling 

competency, transferable competency, trans-disciplinary goals, key qualifications, 

independent process qualifications and emotional competency. George (2011). 

Employability is a very important concept for policymakers and scholars as it focuses on 

preparing individuals and even communities for jobs that do not exist yet and even for 

solving problems and challenges that cannot be realised so far. Peeters et al. (2019) and 

Römgens et al. (2019). 

The term employability competency in the new normal goes beyond the ability to obtain a job 

towards more the ability to maintain that job as well in difficult, challenging times, managing 

the challenges of the job in turbulent times. There are two main facets of employability that 

educational and training institutes in the new normal need to take into account: the ability of 

graduates to get a job and the ability of graduates to tackle the level of work that is being 

equipped for the job. Levenson (2020). 

The socio-economic reality would emphasis more new approaches that ensure the integration 

of both educational and social inputs that would shape the competency. Thus, it is highly 

expected that the collection of education, skills, training and experience would be redefined. 

Skill is defined as the ability to perform a specific task (DEST, 2006). While employability is 

about having the capacity to gain initial employment, maintain employment and obtain new 

employment if required (Hillage & Pollard, 1998). This also covers self-employment. 

Competency is made from a two-dimensional competence, conceptual and operational. This 

includes knowledge and understanding, applied psycho-motor skills, behaviour and attitudes 

and the ability to learn how to learn, as mentioned by (Delamare Le Deist and Winterton 
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2005). 

The approaches that are driven by competence also see employability as a multi-dimensional 

process which develops over time. The obtaining and holding on for such competencies help 

to both obtain and retain the most suitable job, during highly competitive times in the labour 

market. Cole and Tibby (2013); Forrier and Sels (2003); Van der Heijde and Van der Heijden 

(2006). 

Thus, employability competency can be seen as a set of achievements that develop the 

individuals' competency, enhance their understandings and personal attributes and make them 

more likely to gain employment and be successful in their chosen occupations, which benefit 

themselves, the workforce, the community and the economy. Clarke (2008). 

1.1 Defining the New Normal 

Oxford dictionary (2020) defines the new normal as an event, or status, or era that previously 

was unfamiliar, or atypical situation that has become standard, or usual, or expected. 

A covid-19 pandemic is a sudden event, but this new normal can also be a consequence of 

broader changes in the modern world (like climate changes, migration, wars, poverty, 

hunger); besides the development of the technology. For this reason, the new post-

pandemic reality, the new normal, is going to be a result of all mentioned changes. However, 

the attitudes and behaviours we had to follow during COVID-19 pandemic have shaped our 

life, in a few months, like no decade before in recent history. With the strive of the countries 

and the communities for effective containment of this contagious disease, the world is 

experiencing a huge disruption to all the economic activities and social life. The radical 

changes that people had to do due to management of risks; i.e. the need to react, to abide by 

the new regulations and to be prepared for the worst; have shacked-up the basis of many 

assumed concepts of life. Even now, we changed how we perceive doing business and deliver 

services in the future. Buheji (2020b), OECD (2019). 

Since this pandemic might have a series of outbreaks, it is expected to have different phases 

where we need to react, then realise and reflect on the essence of the sudden major life 

challenges. As the world would strive to resume its activity towards the better productivity 

and progressive growth, it would need to go through fuzziness and would need to reshape 

itself to fit the pre-requisites of the next new normal. Levenson (2020), Helyer and Lee 

(2014). 

The coming of next horizons of the post-COVID-19 era could be characterised as the 

'urgency of the moment' era. Thus, the competency here is about the capacity of not losing 

sight of the actions that might be needed for tomorrow. Buheji and Ahmed (2019). 

The new normal comes to ensure the community and organisations rapid response and the 

efficient adaptation to change. This would ensure that the world would be more ready for its 

re-emergence with a stronger position after each shock, or crisis or global challenge. Politico 

Magazine (2020). 

Buheji (2020a) mentioned that the 'next normal' or the post-COVID-19 era would not be 

similar to the pre-COVID-19 years. The pandemic would touch the main issues of life, what 

we believe in, how we think, how we visualise our role in life, our next generation essentials, 
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how we would react to a coming life crisis. Therefore, we need a new way of establishing 

and managing employability competency to meet this challenging era. Levenson (2020). 

Meister (2020) noted that in the new normal, we would witness changes in the speed and 

quality of training for remote workers. The organisations would have as part of their 

package, the care for the worker future wellbeing, in return to high employability 

competency demand. Almost all leading organisations would work on re-skilling its 

employees, or recruit according to the new normal requirements. 

1.2 Assessing the Employability Competency in the New Normal 

This literature review signals the urge for employability competency and identifies some 

of the frameworks that can be adopted on the international level. Römgens et al. (2019) see 

that employability is a dynamic concept, constantly evolving and linked to the ability 

to learn from experiences. Robinson and Garton (2009). 

Employability, in its simplest forms, means the ability to get a job and remain in that job. 

The competency shortage has been signalled in many studies notifying that there is a gap 

between the output of the educational and human development systems and what the 

industry in the new normal demands. Employability is highly linked to workplace 

learning; thus, it can be seen as the continuous fulfilling, acquiring or creating work 

through the optimal use of competences. Van der Heijde and Van der Heijden (2006). 

Due to the transformation conditions in the new normal, organisations and communities 

need to work on counting on dynamic careers in which people need to take responsibility 

for self-managing the transitions in positions, or affiliation with multiple organisations and 

sectors. Such a dynamic condition and environment require the workers to manage change 

continuously. 

Hence, organisations need to be more responsible for creating employability competency, 

whether before recruitment or after recruitment. The organisation in the new normal would 

be more involved in shaping the outcome of special processes as education and training in 

collaboration with the concerned educational and training institutes (ETIs) utilising the 

technology and conferencing facilities, as zoom and similar e-conferencing apps. 

Due to the affordable cost of managing the employees productivity as the technology has 

proven during the pandemic, more strategic approaches in shaping the human resources 

competency within the organisation would be expected in the new norm. Römgens et al. 

(2019), Thijssen et al. (2008). 

Due to the huge role of the higher education sector in the new normal economy, 

employability competency is expected to be the top agenda of any country planning to be 

stronger and more competitive in the new normal. Producing knowledgeable graduates 

with good academic standards will not be the top target, rather the top target would be 

focused on competitive graduates that would manage to overcome sudden and expected 

challenges and turn them to be a source of development and differentiation. Levenson 

(2020). 

The concept of employability competency is not new, but students, especially 

generations- 

361

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1623770


Alpha and Z, became more aware of attaining these competencies, Buheji (2020a) and DEST 

(2006). However, with the new normal, the academic competency will not be not considered 

enough as the employers in today's world. The employers would need more dynamic agile 

competencies that maybe academic education has helped to establish the seeds. 

Employability competency would emerge in the next few years, after the provision of 

vaccination to the COVID-19, since the competency shortage would be a problem which 

would be signalled in many studies indicating a gap between the output of the educational 

systems and what the industry demands. Despite the fact that changes are occurring to 

different sectors in the economy, there were some common set of competencies desired in the 

new normal. Thus, the level at which employability competency impact the targeted students 

should be to the extent that it would affect our "subconscious mind". 

1.3 Understanding the Challenges of Employability During New Normal 

Römgens et al. (2019) see that employability can be defined as a multi-dimensional, 

competence-based construct in the fields of both pieces of research on higher education and 

workplace learning. However, the employability in the new normal can go further more than 

the actual attainment of the competency for the job, but rather the ability to focus on grasping 

the job itself. Fugate et al. (2004). 

The ability to get a job is not affected by what credentials or certificates one carries anymore, 

but rather by the competency or collection of competencies that make their way in these 

challenging times. 

Employability according to DEST (2002) is seen as competency required not only to gain 

employment, but also to progress within an enterprise so as to achieve one's potential and 

contribute successfully to enterprise strategic directions. Therefore, what is meant by 

employability in this paper should prepare graduates to join the society as citizens suitable to 

meet the demands of the new normal. Forrier and Sels (2003). 

In order to measure employability, general recognition of the need of the new normal as per 

the demand of community, organisation or condition would need to be embedded, Harvey 

(2001). Therefore, measuring knowledge could be discrete facts, but measuring competency 

and abilities to apply knowledge in ambiguous circumstances is what can make the difference 

in a post-COVID-19 pandemic era. Clarke (2008). 

1.4 Challenges in New Normal Education and Training 

Due to the high unemployment that is expected in the new normal, there would be a series of 

challenges on both the educational and training institutions (ETIs) to clarify their total 

programs and journey towards employability. ETIs are expected to identify the set of 

competencies that they target their graduates to possess, as per the cluster, or the 

competitiveness of the community or the country and its condition, or phase during the new 

normal. ETIs then could adopt those employability competencies as they are or add some that 

are reflecting their own identity. The other challenge would be how to integrate learning 

program with a very dynamic, repeatedly changing world market and community conditions 
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i.e. how to develop employability competency-driven courses and set it within the day to day 

teaching. Forrier and Sels (2003). 

The other challenge would be the difficulty of contact with the industry as the industry would 

be busy with mitigating risks towards restabilising its position or fighting for its survival. 

However, if the contact with industry can be optimised through the arrangement of e-learning 

meetings with different industry leaders, this can compensate for the gap. 

The perceptions of employability competency development, in the new normal, could differ 

across countries depending on their socio-economic conditions. Even the education system, 

the backbone of this competency development, which might be considered to be of good 

quality in one country is not necessarily perceived as such in another country. Buheji (2020b), 

Forrier and Sels (2003). 

1.5 Challenge of New Normal Skills and Experience 

Experience requires domain-specific knowledge, besides understanding the capability of 

specific skills. The skills can be generic or discipline or context-based. Regardless of which 

skills required, in a turbulent, fuzzy and non-predictive environment, the main competencies 

would need to be around imagination, curiosity, creativity, and resilience. Individuals with 

transferable generic skills would be of preference to recruit. Buheji (2020c), Helyer and Lee 

(2014). 

Since many of the organisations are out of staff reserves in the new normal, and in turn, they 

are not able to get important competences in a short time; the organisational role and 

expectation of skills and experience would be very dynamic and would constantly be 

changing. 

2. Proposed Two-Dimensional Framework 

2.1 Introduction to the Background of the Framework 

In order to meet the disruptive, fuzzy and turbulent 'new normal' demands of the 

employability competency, a two-dimensional framework is proposed. When we set a 

framework, we target to absorb and compensate for the turbulent dynamic era to come. The 

first-dimension focuses on the demands of the new normal that would be needed to control 

the competency exploitation. While the second-dimension focuses on the type of essential 

competencies required in the 'new normal'. The two dimensions complement each other to 

create the necessary resilient framework and make the competency employability like an 

elastic, resilient system that can absorb the shocks and bounce back. Buheji (2020c), Hillage 

and Pollard (1998). 

The idea here is to mitigate and eliminate the risks of missing any important competency that 

might be needed in the new normal era as the education, training, skills and experience which 

for short referred to here as (ETSE). Helyer and Lee (2014) and George (2011). 

2.2 Dimension of 5Rs 

This first dimension focuses on the demands of the new normal and its frequently repeated 
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phases, or trends, where people to be competent and employable, are required to react, 

realise, resolve, reshape and be resilient. One could call this approach the 5Rs. Harvey 

(2001). 

Thus, in order to meet the demands of the new normal, we are expected to 'react' with 

reliability. This means we need to ensure that all the activities delivered are safe and do 

not lead to further problems, thus ensure that all the different scenarios are taken into 

account. In order also to meet the demands of the 'realising' phase, we need to put concepts 

into reality. For example, through specifying what and where the challenges are, our 

realisation would improve. Then comes the 'resolve' phase, which targets to create 

communities back to being healthy and profitable. This would help to prepare the 

communities to reach the 'resilience' required to have the tolerance required for the 

effective transformation of a new flourishing era. Buheji (2020c). 

2.3 Dimension of 5Ps 

The employability competencies required are summarised as the 5Ps, represented by the 

proactiveness, preparedness, pulling-together, problem-solving, followed by the last 

constraint as publishing and publicising. The 'proactiveness competency' contributes to the 

capacity to prepare ahead to-, or to deal with- an expected challenge or foresighted 

possibility, Buheji and Ahmed (2020). While the 'preparedness competency' focuses on the 

quality or the state of being always prepared to different sort of emergencies. Since 

teamwork needs to be agile, the third P is represented by 'pull-together' competency. This 

competency represents the capacity to process and exchange information between 

individuals through a common system, or a behaviour that creates a productive and 

harmonious environment. 

The fourth employability competency focus on the problem-solving. This competency 

could be seen in the capacity of the individual in finding the most effective and maybe the 

most efficient solutions to difficult or complex issues or challenging conditions. The last 

competency focuses on the importance of publishing and publicising the work as soon as 

possible in order to share necessary information or knowledge that would help humanity to 

overcome certain new normal phase. This competency helps to show ongoing self-

improvement and sharing developments. 

2.4 Visualisation of How the Framework Works 

Based on the rhythm of the new normal, the working environment expects from all to be 

proactive, prepared, and to able to work with people closely (not only in the team, but with 

close spirit). Besides, we are expected more than ever to solve problems and share the 

knowledge instantly, i.e. publish whatever learned, so that others learn and benefit from 

and avoid repeating the same mistakes. This means we need to build up the main pre-

requisites for such new normal environment where we would be able to react, realise, 

resolve, reshape and be more resilient. 

Figure (1) shows a visualisation of how the gaps in ETSE would be colour coded to 

represent a codification and classification of the level of competency achieved. The 

colours can be according to the employers' desire, or the demands of the market 

condition. The circle represents the fitness of the competency required for the 

employability and what gauges the 

level of shortages. 

These employability competency constructs set the necessary behaviours which contribute 

to the overall interchangeably to suit the specific industry needs. Fugate et al. (2004) and 

Hillage and Pollard (1998). 
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Figure (1). Illustrates the New Normal 2-D Employability Competency Framework 

 

3. Methodology 

Based on the literature review and the synthesis that led to the proposed framework a table 

representing the toolkit for the implementation of the proposed 'new normal employability 

competency scale' is designed to help manage the conditions of the era. The purpose of the 

table is to link between the 2-D framework, the conditions of the new normal, the four-

competency set (ETSE) and the extra speciality requirements, i.e. depending on the 

profession, the job or the process assigned. 

A scenario of detailed implementation would help to draw both discussion and conclusion in 

order to help to encourage further research in the area and generalise a model that suits the 

dynamics frequencies coming in the next era. 

4. Application of New Normal 'Comprehensive Employability Competency' Toolkit 

The following Table (1) was developed as a toolkit for implementing the competency 

framework of the new normal. The table sets an opportunity for designing the 'most suitable 

employability competency program' in a post-pandemic environment, be it for educational 

institute, or human capital department, or even government planners as the ministry of 

education. Table (1) links the condition that we might face during the new normal or 

transformation stage during and after an emergency situation as the COVID-19 pandemic 

with the 2-D employability competency framework, i.e. the 5Rs and 5Ps. Then, link the core 
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competency constructs the ETSE with the previous new normal group, shaded in grey, 

besides the specific or extra speciality requirements. 

 

Table (1). Toolkit for Planning' Employability Competency Program' for the New Normal 

 

Condition 5Rs 5Ps Education 

& Training 

Skills & 

Experience 

Extra 

Speciality 

Requirements 

Stable React Proactive …. …. …. 

Unstable Realise Prepared …. …. …. 

Lockdown 

/Emergency 

Resolve Pulling 

Together 

…. …. …. 

Fuzzy Reshape Problem 

Solver 

…. …. …. 

Progressive 

Growth 

Resilient Publishing 

& 

Publicising 

…. …. …. 

 

Further implementation of this framework field tool is given in Figure (2). The figure shows 

the 'employability competency planning program' (ECPP) toolkit during the new normal, 

where the planner can draw the basis for the plan on the table. For example, and as given 

herein Figure (2) if the condition of the country due to the virus outbreak or due to a global 

emergency of COVID-19 pandemic stays in lockdown, then we need to link it to specific 

competency that is targeted in the individual, or the group, whether it is being available, or 

need to be acquired. 

The arrow in Figure (2) represents the flow of employability competency required, while the 

circle represents what needs to be filled by the employability competency planner. The dotted 

circle represents the need for a type of a 'mentorship support', or 'learning by doing' during 

the early stages of the recruitment. Thus, the mapping on the toolkit represents the whole 

story or say the whole journey expected to have a person have the exact fitness for the 

purpose, in a very turbulent era as the new normal. 

To show the full illustration in this paper, let us imagine that we were to employ a physician 

for the national emergency call centre during the crisis. The first thing, in this case, we need 

this physician to be competent enough to realise and accept the situation and tries to be a 

competent problem solver. Then, if we decide that we need the targeted physician to have 

ET1, given here for illustration to be having engineering mindset with medical education. 

If this is successful, then the planner needs to design for this physician the specific training 

needs, which is here as an example would be a two weeks crash course on the 'continuity of 

enterprise communication during the emergencies, or the disasters'. Then, we need to decide 

which type of skills and experience would be most suitable. Let us say we choose SE3 to be 

the most suitable as it represents skills in 'emotional intelligence' and a minimum of four 

years in 'managing teams'. If we found that the physician needs support in managing team, 

the organisation can put a partner to mentor the teams and help facilitate them, in support of 

the physician. 

Finally, the 'employability competency planner' might need to modify, or align, or calibrate a 

specific profession to a specific assignment during or after the pandemic, or as we start the 

transformation to the new normal. Here, we can optimise the physician capacity for the ESR1, 

taken here to be a profound knowledge in occupational health and safety, along with the 
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ESR5, which is a capacity for dealing with emergency calls, handling 'difficult people' or 

'critical situations'. 

 

Figure (2) Illustrates the Example of the ECPP Toolkit Linking Competency with 

Employability required in the New Normal 
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5. Discussion and Conclusion 

5.1 Value of this Research for Future Employability Competency 

This research showcases the employability competency that could help to overcome the 

challenges in the new normal. 

The framework proposed focuses on addressing the requirements of the new normal, the 

basic competency to manage the minimal requirements of any job during these challenging 

times. Although the realisation for the need of employability competency is not new, the 

employability problem in the new normal would need to be resolved by innovative radical 

and dynamic approaches to prevent further unemployment. Cole and Tibby (2013). 

The researchers call upon doing more research on what barriers would be facing the 

employers, or would be the demands of the future's market, so that more seeds and 

mechanism of competencies can be developed in the right time. Specifically, this is more 

important now as many of the proposed employability competencies depend on the 

engagements and    the involvement of the individual and readiness of his mindset. This 

means many national strategies need to be changed to fit this foresighted new normal 

requirement so that more development opportunities be discovered. Buheji and Ahmed 

(2020). 

1.1 Implications of This Research 

This research can form a source motivation for national employability and competency 

planners, educational leaders, human capital and human resources facilitators, department of 

labour experts and government economists, so that they choose the appropriate development 

teaching and coaching methods that can have an impact on having the country or the 

community ready for the new normal competency demands. 

Besides higher educational and training institutes, many organisations could benefit from this 

paper as they prepare to meet the requirements of the new normal. One could also expect that 

the demand for new employability competency with shape a new type of organisations in the 

future. However, further research needs to be cover in this area. 

The paper presents one of their main complexities associated with the new normal, that is 

building individuals and communities competency that would be considered to be unique and 

valuable. The researchers managed to expose the need for different competencies that 

depends on complex hybrid requirements, as shown in toolkit proposed. This means different 

curriculum, teaching and training techniques need to be prepared before even the end of a 

global pandemic, similar to the COVID-19. The framework and the toolkit offer a good 

opportunity to think positively about the crisis of the COVID-19 and direct spending on 

preparing non-perishable assets, that is the human capital that could be prepared more for 

future crisis. 

1.2 Final Words 

Due to this paper being written at the early stages of the pandemic, it carries one main 

limitation in that it is not empirically tested. However, this work lays the profound basis for 

personal development practices in the new normal which would contribute to bringing in a 

generation that would fit the conditions of the era and continuously be resilient to meeting its 

demands. 

The world seriously needs more work on this area, if we are to see mitigation of the sharply 

increasing unemployment due to the COVID-19 pandemic. The reliability of the framework 

proposed is its simplicity and its adaptability to being modified and implemented in any 

country or community regardless of its socio-economic status, or emergency condition. The 

researchers sincerely hope that the paper provides more insights about the new roles and 
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dynamics of the competencies required for the next critical milestones of our human 

civilisation and journey. Buheji (2020b). 
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ÖZET 

Bölgelerin öneminin arttığı günümüzde homonik sistem, askeri mevcudiyet, bölge planlarına 

destek, çeşitli tehditleri önleme ve karşı koyma ve caydırıcılık uygulamaları için gerekli gücü 

kullanmak, bölgede askeri üsler kurmayı bir araç olarak görmektedir. Batı Asya ve Orta Doğu 

da dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerindeki ABD askeri varlığı, çeşitli askeri üsler 

(kara, hava, deniz vb.) şeklinde kritik ve stratejik bölgelerden biri olarak tasavvur edilebilir. 

Bu üsler, o ülkenin farklı bölgelere hakim olma ve stratejik güç döngüsünde kalma askeri ve 

güvenlik çabalarının ön saflarında yer almaktadır.  

11 Eylül olayından sonra ABD'nin terörizme karşı savaş açması ve ardından Irak'ın işgali, 

askeri üslerinden oluşan küresel ağın ABD çıkarlarını koruma ve ilerletmedeki rolün dikkat 

çekmektedir. Homon gücü açısından bakıldığında, İran İslam Cumuriyeti, ABD açısından 

uluslararası alanda bir tehdit olarak tanımlanmaktadır ve Batı Asya bölgesindeki Amerikan 

çıkarları için önemli bir tehdittir. Bu düşünceden kaynaklanmış olan politikalar ister istemez 

İran açısından da değerlendirildiğinde doğrudan ABD tarafından tehditlere maruz kalıyor ve 

ABD tehlikelerine karşı koymak politikası kaçınılmaz zaruretlerden biri olarak bazı caydırıcı 

mekanizmalara başvurması da normaldir.  

Bu bağlamda önem kazanan konu, İran İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık modeli 

düşüncesinin neden oluştuğu ve İran'ın neden başka ülkelerin içişlerine karıştığı da söz 

konusudur. Ayrıca, Batı Asya bölgesindeki çok sayıda ABD askeri üssünün varlığının İran 

İslam Cumhuriyeti'nin caydırıcılık modeli üzerindeki etkisi araştırılması da gerekli görünüyor. 

Mevcut araştırma, askeri faaliyetlerde İran ve ABD arasındaki zorlukları araştırıyor. Bilindiği 

üzere İran, bazı ülkelerde örneğin Irak, Suriye, Yemen ve Afganistan ülkelerindeki vekil 

güçleri (proxy) desteklemiş ve desteklemektedir. Bu bakımdan İran rejimi ABD'nin bir 

şekilde müttefiki sayılan diğer bölge ülkelerine tehlike olarak sayılıyor ve Orta doğu yıllardan 

beri askeri rekabet alanına dönüşmüştür. Elbette, gerek ABD gerekse AB silah üretimde ve 

pazar oluşmasında gerçekleşmiş olan askeri rekabet ortamından da pek hoşnutsuz değillerdir. 

Çünkü bu durum onların silah üretim sektörünü canlı tutmaktadır.  

Fakat bu arada İran'ın uranyum zenginleştirme alanlarında altyapı ve askeri-savunma 

teknolojisi geliştirme çabaları ve caydırıcı bir mekanizma olarak çok sayıda stratejik füze 

üretme çabaları uluslararası düzeyde ciddi sorunlara yol açmıştır. 

Mevcut kriz sadece İran tarafından değil, ABD'nin faaliyetleri ve mevcut tehditler sonucunda 

da incelenmelidir. İran, Amerikan askeri üslerinin tehditlere güvenilirlik ve tehditleri 

gerçekleştirme yeteneği vererek İran'ı stratejik döngüsünün sınırlamalarıyla yüzleşmesine 

neden olacağına inanıyor. Ancak bu temeller bir caydırıcılık modelidir. Diplomasinin yönünü 

dolaylı üçgen caydırıcılık yönünde değiştirir ve bu nedenle savunma diplomasisi İran İslam 

Cumhuriyeti'ni caydırmaya hizmet edebiliyor. 

Anahtar Kelimelar: Askeri Üsler, Caydırıcı Mekanizma, Nükleer faaliyet, Balistik Füze, 

İran, ABD, Hejemonik denge 
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ABSTRACT 

Today, where the importance of regions has increased, the homonymous system sees military 

presence, support for regional plans, using the necessary force for preventing and countering 

various threats and establishing military bases in the region as a military tool. The US military 

presence in different parts of the world, including West Asia and the Middle East, can be 

envisioned as one of the critical and strategic areas in the form of various military bases (land, 

air, sea, etc.). These bases are at the forefront of that country's military and security efforts to 

dominate different regions and stay in the strategic power cycle. 

After the September 11 incident, the USA's war against terrorism, and the subsequent 

invasion of Iraq, the role of the global network of military bases in protecting and advancing 

US interests draws attention. From the perspective of homonymous power, the Islamic 

Republic of Iran is defined as a threat to the United States internationally. It is a significant 

threat to American interests in the West Asian region. When the policies arising from this 

thought are evaluated in terms of Iran, it is directly exposed to threats by the USA. It is 

expected that the approach to countering the dangers of the USA resorts to some deterrent 

mechanisms as one of the inevitable imperatives. 

The issue that gains importance in this context is why the idea of the Islamic Republic of 

Iran's deterrence model emerged and why Iran interferes in the internal affairs of other 

countries. It also seems necessary to investigate the impact of many US military bases in the 

West Asian region on the deterrence model of the Islamic Republic of Iran. 

Current research explores the challenges between Iran and the United States in military 

activities. As it is known, Iran has supported and supported proxies in some countries, such as 

Iraq, Syria, Yemen, and Afghanistan. In this respect, the Iranian regime is regarded as a threat 

to other regional countries, which are considered an ally of the USA. The Middle East has 

turned into a field of military competition for years. Of course, both the USA and the EU are 

not dissatisfied with the competitive army environment that has taken place in arms 

production and market formation because this situation keeps their arms production sector 

alive. 

But in the meantime, Iran's efforts to develop infrastructure and military-defense technology 

in uranium enrichment areas and to produce a large number of strategic missiles as a deterrent 

mechanism have caused severe problems at the international level. 

The current crisis should be examined not only by Iran but also as a result of US activities and 

current threats. Iran believes that American military bases will give threats credibility and the 

ability to carry out threats, causing Iran to face the limitations of its strategic cycle. However, 

these fundamentals are a model of deterrence. The indirect triangle shifts the direction of 

diplomacy towards deterrence; thus, defense diplomacy can deter the Islamic Republic of 

Iran. 

Keywords: Military Bases, Deterrent Mechanism, Nuclear activity, Ballistic Missile, Iran, 

USA, Hegemonic balance 

 

Önsöz 

Afrika, Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda olan Fars (Basra) Körfezi, dünya 

siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olmuştur. Günümüz de İran, Irak, Suudi Arabistan, 

Kuveyt, BAE, Katar, Bahreyn ve Umman devletlerinden oluşan bölge, Ortadoğu’ya bağlı alt 

bölgesel güvenlik sistemi olarak, uluslararası güvenlik sisteminde önemli yere sahiptir. 

Bölgede dünya petrol rezervelerinin yaklaşık %50’i ve doğal gaz rezervelerinin yaklaşık 
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%40’i bulunmakta, bu kaynaklar uluslararası pazarlara tek çıkış noktası olan Hürmüz Boğazı 

vasıtasıyla ulaşmaktadır. (Mehmed 2019, 93-100)   

Bilindiği üzere, 1970’li yıllardan itibaren İngiltere’nin bölgeden çekilmesiyle birlikte yeni güç 

dengesini elde tutan ABD, kendi müttefiklerini oluşturmaa başlamıştır. Bu nedenle oluşan 

yeni ülkelerin varlığığıyla körfez güvenlik konusu gerek sistemsel gerekse fiziksel olarak 

ülkeler arası dağılımla yüz yüze kalmışlardır. İran devleti – Pehlevi Şahlık dönemi- bölgenin 

jandarma konumuna gelerek diğer ülkelere kıyasen körfezin güvenlik sisteminin 

şekillenmesinde rol almıştır. ABD destekli İran krallık rejimi küresel güçlerin müdahelesi ile 

değil, açıkçası bölgesel konumu ve jeo-stratejik faktörlerden kaynaklanarak hem Körfez 

Güvenlik Sisteminin hem de Ortadoğu devletlerinin arasında olan ilişkilerin 

etkileyebilmesinde önemli konuma gelmiştir. 

1979 yılında İran İslam Devrimi gerçekleşince, İran hâlâ konumunu ve değerini 

koruyabilmiştir. Fakat 4 Eylül 1979 tarihinde ABD’nin Tahran Büyükelçiliği “Daneşjuyan-e 

Hatt-i İmam” (İmam’ın çizgisinde yürüyen üniversite talebeleri) tarafından işgal edilimesi 

sonucu artık İran uluslararası teorilerde yeni bir kavram oluşturmuş, ABD’nin bölgesel 

çıkarları tehlikye girmiştir. Tabi bu dönemde SSCB desteğiyle İran’daki politik organlarının 

yaklaşımı da değişmiştir. Bu bağlamda uluslararası güç dengesi revizyona uğrarken bölgesel 

sorunların da yeniden ortaya çıkması birçok ülkeyi etkilemiştir. Bununla birlikte İran İslam 

Devleti’nin dış siyaseti önceki politik seyrine devam ederek realizm teoriler üzerinde devam 

etmiştir. Fakat, “ne doğu, ne batı, yalnız İslam cumhuriyeti” slogan ve ilkesi ise İran ile siyasi 

ve diplomatik ilşkileri olan ülkeleri etkilemiş, kimisine göre İran tehdit unsuru olarak o 

günden günümüze dek tanınmıştır kimisine göre sömürgeciliğe meydan okuyan bir ülke 

olarak taktir edilmiştir.  

İsrail ile düşmanlığı, siyonist rejimin jeopolitik haritadan silinmesine yemin eden İran ise artık 

sadece İsrail için değil, ABD ve diğer İsrail ülkesinde yana olan ülkelerin nezdinde de bir 

tehlike uyandıran ülke sayılmıştır. 

Problem tasarımı ve araştırma temelleri 

Bugün İran’nın güvenlik ablukasında kurtulması bağlamındaki yaklaşımını açıkça nükleer 

faaliyetleri veya uzun menzilli füze geliştirme yönündeki çabalarını saldırgan bi tutum olarak 

değerlendirirken bu olanaklardan yararlanmayı da caydırıcı mekanizma olarak görmemiz 

mantıklı olacaktır. Uluslararası sistemdeki güç yapısının ABD tarafından sürdürülmesi, en 

kritik model olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne ciddi bir şekilde muamele edilmesini 

gerektirmektedir. Bu temelde, “devrimci bir devlet olarak İran İslam Cumhuriyeti markası” ve 

“İran normal bir ülke gibi davranmalı” vurgusu ABD'li yetkililerin pozisyon almasında özel 

bir yer bulmuştur. Sonuç olarak, İran'ın dış politikası (bölgesel direniş ve nükleer politika) 

gerçekçi olmayan ve anormal davranışlar olarak temsil ediliyor.  

Bu makale, İran'ın şu anda ABD ve İsrail'in başını çektiği rejimin dış düşmanlarına ve 

hasımlarına karşı caydırıcılığının hedeflerini değerlendirecek. İran'ın caydırıcılık amacıyla 

kullandığı araçları - genellikle askeri araçlar, özellikle de İran ve vekillerinin sahip olduğu 

büyük füze cephaneliğini dikkate alınırken İran'ın nükleer silahlara sahip olması durumunda 

gelecekteki bir nükleer caydırıcılık kavramını incelemektir.  Ana sonuç, Tahran'ın takip ettiği 

caydırıcı mekanizmasının düşmanlarını, hatta ABD ve İsrail'i bile caydırabileceğidir. Ancak 

İran caydırıcılık kavramının, İran'ı da rakiplerine karşı harekete geçmekten caydırabilecek 

zayıf noktaları da dikkate almak gerekir.  

Araştırma soruları ve hipotez 

Amerikan siyasallaşmasından ve sloganlarından bağımsız olarak, uluslararası ilişkiler bilimi 

açısından şu soru sorulabilir, “normal” bir dış politika tam olarak nasıl olmalıdır? Ve İran'ın 

dış politikası “normal” mi? İkincisi ise acaba İran’ın askeri faaliyetleri dünya çapında bir 

tehdit oluşturuyor mu? 
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Araştırma Yöntemleri 

Bu çalışmada araştırma yöntemi analitik-betimsel bir araştırma yöntemi olup, problemlerin 

çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İran'da nükleer faaliyetler İran İslam 

Devriminden önce başlamasına rağmen 2002 yılında gizli faaliyet niteliği adı altında ifşa 

edilmiştir. Günümüz duruma gelince nükleer faaliyet bir tarafa, balistik füze geliştirme 

faaliyetleri de ABD, AB başta olmak üzere birçok ülke açısından tehdit unsuru olarak 

nitelendirilmektedir.  Bu bağlamda faaliyetlerin sürdürlmesi açısından etkenler, realist bir 

teoriye dayalı İran siyaseti,  tanımlar, araştırmalar ve teoriler gerekli kitaplardan ve bilimsel 

kaynaklardan çıkarılmış ve analiz edilmiştir.  

Giriş:  

Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra değişen güvenlik anlayışı, küresel ölçekte beklenti ve 

talepleri artan devletleri çevreleyen iç güvenliği, yakın çevresi/periferi ve periferi ötesi olmak 

üzere tehdit ve risk alanları yaratmış ve devletler güvenlik faaliyetlerini bu alanlar ekseninde 

şekillendirmeye başlamışlardır. Bölgesinde etkili ve köklü bir devlet geleneğine sahip olan 

İran, bu alanlar ekseninde, risk ve sorunlar karşısında iç politikada dengeyi sağlamak, dış 

politikada davranışlarına meşruluk kazandırmak için güvenlikleştirme pratikleriyle hareket 

ederken, gerçek bir varoluşsal tehdit karşısında saldırgan ya da savunma odaklı olarak 

değerlendirilebilecek yaklaşımlarla hareket etmektedir. Dolayısıyla, İran’ın güvenlik 

faaliyetlerinin, neo-realist yaklaşımlar “savunmacı-saldırgan realizm” ve Kopenhag 

Okulu’nun geliştirdiği “güvenlikleştirme teorisi” çerçevesinde çok boyutlu bir şekilde nasıl 

analiz edilmesi gerektiği sorgulanmaktadır. (Jahangiri 2019, 139) 

Uluslararası politika alanında her durumda ve olguları bütün yönleriyle açıklayabilecek genel 

bir kuram geliştirilememiştir. Ortaya atılan kuram ve modeller ise ya olayı bir yönüyle ele 

alarak diğer yönlerini gözden kaçırmakta, ya da genel açıklamalar getirirken özel durumlarda 

yetersiz kalmaktadır. örneğin sadece güç politikası ile devletlerin davranışlarını açıklayan 

"realist" kuramcılar, devletlerin ve onların adına hareket eden karar vericilerin sadece güç 

elde etmek güdüsüyle hareket ettiklerini varsaymaktadırlar. (Arı 1991, 9) 

İran’ın, kırılgan yapılı iç güvenlik alanında, tehdide dönüşebilecek risk ve sorunlar karşısında, 

söylemsel olarak suni tehditler inşa ederek ya da var olan tehditleri abartarak iç karışıkları 

önleme çabası, güvenlikleştirme pratikleriyle açıklanabilirken “güç dengesi” bağlamında 

savunma stratejisi olarak görülebilir. Diğer taraftan, periferinde yer alan Azerbaycan, Irak, 

Kuveyt, Afganistan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan’daki ABD üsleriyle güvenlik 

ablukasında kalması ve dolayısıyla periferi ötesinde bulunan Çin ve Rusya’nın içinde yer 

aldığı Şangay İşbirliği Örgütü’ne tam üyelik sıfatıyla girme çabası, savunmacı realistlerin 

“işbirliği” argümanı dikkate alındığında, dengeleyici bir stratejisidir. (Jahangiri 2019, 140) 

Bugün İran’nın güvenlik ablukasında kurtulması bağlamındaki yaklaşımını açıkça nükleer 

faaliyetleri veya uzun menzilli füze geliştirme yönündeki çabalarını saldırgan bi tutum olarak 

değerlendirirken bu olanaklardan yararlanmayı da caydırıcı mekanizma olarak görmemiz 

mantıklı olacaktır. Uluslararası sistemdeki güç yapısının ABD tarafından sürdürülmesi, en 

kritik model olarak İran İslam Cumhuriyeti'ne ciddi bir şekilde muamele edilmesini 

gerektirmektedir. Bu temelde, “devrimci bir devlet olarak İran İslam Cumhuriyeti markası” ve 

“İran normal bir ülke gibi davranmalı” vurgusu ABD'li yetkililerin pozisyon almasında özel 

bir yer bulmuştur. Sonuç olarak, İran'ın dış politikası (bölgesel direniş ve nükleer politika) 

gerçekçi olmayan ve anormal davranışlar olarak temsil ediliyor.  

Uluslararası ilişkiler alanında “normal” ve “normallik”, bir ülkenin dış politikasının bir “ulus-

devlet”in temel amaçlarının gerçekleştirilmesine ne kadar uygun ve “uluslararası sistem”in 

özellikleriyle orantılı olması olarak tanımlanmaktadır. “Herhangi bir ulus-devletin peşinden 

koştuğu ilk amaç kendini korumak” olduğundan (Devetak, George ve Percy 2017, 193) 

“hayatta kalma”nın normalliği, her devletin içsel bir içgüdü olarak düşündüğü ve karar verdiği 
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şeydir. Diğer bir boyut, uluslararası sistemin içsel karakteristiğine uygunluğun 

normalliğidir. Gerçek şu ki, etik normların ve yasal düzenin (anarşi) olmadığı uluslararası 

sistem, bir güvensizlik, rekabet ve ulusların var olma mücadelesi alanıdır; peki bu koşullarda 

“normal” olmak isteyen bir ülke ne yapmalıdır? 

Buna cevaben, John Mearsheimer'ın uluslararası siyasetin kaçınılamayan üzücü gerçeği olarak 

tanımladığı bir tema olan "güç maksimizasyonu" gerekliliği kendini ortaya koyuyor. Gerçek 

şu ki, tüm ulus-devletler gücü en üst düzeye çıkarmaya çalışır, ancak bu ille de güç peşinde 

koşan liderlere sahip oldukları için değil, anarşik uluslararası sistemde hayatta kalmalarını 

garanti altına almanın yalnızca bir yolu olduğu içindir. (Paul 2012, 13)  

Uluslararası ilişkilerde gerçekçilik teorisyeni Hans Morgenthau'nun dış politikanın amacını 

“ulusal çıkar” olarak özetlemesinin ve bunun güç peşinde koşmakla eşanlamlı olmasının 

nedeni budur, diye vurgular. Dolayısıyla uluslararası sistemde, güç dağılımından memnun 

olan iktidar rejimi dışındaki diğer ülkeler statükoyu kabullenmemekte ve güç dengeleyerek 

tamamen revizyonist bir yaklaşım benimsemektedirler. (Mearsheimer 1983, 11) 

İşte bu, ülkelerin dış politikadaki “normal” davranışıdır, özellikle ABD gibi kendine 

güvenmeye çalışan, nüfuzunu genişleten ve “güç dengesi” ya da Stephen gibi gücü maksimize 

etmeye çalışan bir saldırgan güçle karşı karşıya kaldıklarında saldırgan ve savunmacı bir 

realiteye başvuruyorlar. Bu bağlamda Walt Kennet şöyle açıklıyor: Kendilerini güvende 

tutmak için “tehdit dengesi” önemli sayılarak, rakibi caydırmak ve ulusal güvenliği yeniden 

sağlamak için saldırı güçleri, askeri yetenekler, coğrafi yakınlık ve iç gücün hassas yapısının 

(ulusal seferberlik) bir kombinasyonunun kullanılması gerektiğini belirtir. (Moshirzadeh 

2005, 134) 

Açıkça görüldüğü gibi, İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası yukarıdaki gerçekçi 

özelliklere dayanmaktadır, dolayısıyla İran'ın çalkantılı Batı Asya bölgesindeki “tehdidi 

dengelemekten” başka seçeneği kalmamıştır. Mevcut anarşik düzende açık bir şekilde, İran 

İslam Cumhuriyeti, topraklarının ve kimliğinin bekası için ulusal bir hükümet olarak, siyasi iç 

gruplar ve kamusal alan için dış saldırganlığı önlemek amacıyla "normal" dışa dönük bir 

tehdit dengesi ve desteği artırmayı "iç denge" politikası olarak benimsemektedir. İran'ın 

devrimci ve İslami değerlere dayalı dış politikasına genel bir bakış, İslam Cumhuriyeti'nin dış 

politikasının tamamen ideolojik ve gerçekçi olmadığı anlamına gelmez. Aksine, normatif 

değer kategorileri ulusal çıkarların yanında öne sürülür. 

İran Dış Politikası için bir Normallik Testi Peşinde 

ABD'nin azami baskı politikası göz önüne alındığında, İran'ın “ne müzakere ne savaş” 

politikasını sürdürmesi, ülkenin dış politikasına yönelik gerçekçi yaklaşımı yansıtan 

örneklerden biridir. Örnek olarak Trump'ın iktidara gelmesi ve İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem 

Planı'nı (JCPOA) uygulamaktan başka çaresinin kalmadığının algılanmasıyla birlikte 

Amerika'nın “azami baskısı” başladı. ABD açısından İran, ekonomik yaptırımlar yoluyla 

caydırıcı potansiyelini kalıcı olarak ortadan kaldıracak bir anlaşmayı imzalama konusunda 

isteksiz. Doğal olarak bu koşullarda “tehdit dengesi” mantığı, İran'ın müzakere sahasına 

girmeden yeni oyun kartları elde etmek için harekete geçmesini gerektiriyor. 

İran, IAEA'nın zenginleştirme düzeyine ilişkin öngörülebilir gerekliliği de dahil olmak üzere 

JCPOA'ya uyumunu azaltarak ve ABD'ye bölgesel düzeyde karşı karşıya gelirken, nükleer 

bombanın düşürülmesi de dahil olmak üzere "karşılık olarak çeşitlilik" peşinde koşarak bir 

"tehdit dengesi" izledi. Ancak Trump tarafından 2015’te P5+1 nükleer anlaşma Joe Biden 

döneminde bile yeniden canlandırılmaması, İran’I mecburi olarak uraniyum zenginleştirme 

yönünde devam etmesine neden olmuştur. Bugün İran uraniyum zenginleştirme oranını %60’a 

çıkarmış ve üretim oranı ise 70 Kg. olarak İran Nükleer Kurumu tarafından ilan edilmiştir. 

ABD insansız hava aracı ve … ekonomik piyasaları kontrol etmeyi, yargı reformu yaparak 

yolsuzlukla mücadele etmeyi, toplumda ulusal özgüveni artırmayı içeren “iç güç kapasitesinin 

yapısını” optimize etmektedir. Fakat böyle bir yöntemle ne İran geri adım atmakta ve ne de 
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yaptırımların son aşaması sezilmektedir. ABD- İran arası husumet gitgide bölgesel nükleer 

rekabete sebep olurken İran, mevcut durumda, Hans Morgenthau'nun dediği gibi, “Uzlaşma 

her zaman büyük devletin çıkarına olacaktır” teziyle kendi politikasını sürdürmeye devam 

etmektedir. 

İran Bölgeseş Politikasında Tehdit Dengesi Peşinde 

İran'ın Batı Asya'daki bölgesel politikası da gerçekçiliğini gösteren özelliklere sahiptir. İran 

İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel politikası, caydırıcılığı güçlendirerek ve düşmanı coğrafi 

olarak elinde tutarak (bölgesel nüfuzunu Akdeniz'e doğru genişleterek) dışarısı karşısında bir 

“tehdit dengesine” dayanmaktadır. Aslında, düşman propagandasının aksine, İran İslam 

Cumhuriyeti'nin bölgesel davranışı normal ve savunmacıdır, ancak savaş açmak vey a savaş 

başlatmak yoluyla değil. 

Von Rennenkampff'ın ABD Kongresi'ne bağlı Hill dergisinde yazdığı gibi, “İran halkı, 

Tahran'ın Suriye ve Irak'a verdiği sınırlı askeri desteği İslam Cumhuriyeti'nin otoriter bir 

çabası olarak değil, ABD tarafından tepeden tırnağa silahlanmış düşmanlara karşı hayati bir 

caydırıcı unsur olarak görüyor.” (Von Rennenkampff 2019, 13) 

Bu nedenle Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü, İran askeri komutanlarının İran etkisini 

genişletirken ABD'nin seçeneklerini zayıflatmak için bir “savunma cephesi” stratejisi 

izlemeye çalıştıklarına dikkat çekiyor. İran'ın pozisyonunu güçlendiren bir başka konu da, 

ABD, Suudi Arabistan, BAE ve ... zımni davranışının aksine, İran'ın bölgesel izleyicileriyle 

etkileşiminin karşılıklı çıkar ve işbirliğine dayalı olmasıdır. 

İran’ın Savunma amaçlı Caydırıcı Mekanizmaları 

İran rejimi, askeri, ekonomik ve siyasi meydan okumaları ve tehditleri caydırmak için büyük 

bir mekanizma oluşturdu. Bu caydırıcılık sisteminin temeli, İran'da inşa edilmiş ve başta 

Hizbullah olmak üzere Şii milislerin elinde bulunan büyük bir füze cephaneliğidir. Milisler, 

İran'ın düşmanlarına karşı kara savaşı için görevlendirildi. İran'ın geniş donanma düzeni, 

Basra Körfezi'ndeki nakliye ve petrol ihracatını tehdit faktörü olarak kullanıyor. Tahran bunu 

kullanmak için acele etmese bile, nükleer kapasite İran'ın caydırıcılık gücünü 

artıracaktır. Sonuç olarak, İran'ın ABD ve İsrail dahil olmak üzere güçlü düşmanları bile geniş 

çaplı çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınıyorlar. Yine de İran'ın caydırıcılık sisteminde 

zayıf noktalar bulunmaktadır. ABD ordusunun üstünlüğünün farkına varan rejim de geniş 

çaplı çatışmalardan kaçınmaya özen göstermektedir. İran'ın ABD'nin uyguladığı ağır 

ekonomik baskıya veya İsrail'in Suriye'deki İran ve Şii hedeflerine yönelik saldırılarına karşı 

bir çözümü yok. Füze sistemini ABD ve İsrail'e karşı sınırlı bir ölçek dışında kullanmaktan 

çekiniyor. Qasem Soleimani ve Mohsen Fakhrizadeh'in öldürülmesi, İran'ın zorlu caydırıcılık 

sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu göstermiştir.  

İran, birincil hedefleri olarak rejimin istikrarını sağlamak, bölgesel hegemonyasına devam 

etmek ve İslam Devrimi'ni ihraç etmek olan benzersiz bir güvenlik konseptine sahip olan bir 

ülkedir. Bu kavram birkaç temel unsurdan kaynaklanmaktadır: İran'ın uzun tarihi; rejim 

politikasını belirleyen radikal dini inançları; Şii Müslüman kampına liderlik eden rejimin 

emelleri; İran'ın çevredeki nüfuzunu genişletme çabalarına yardımcı olan coğrafi konumu; ve 

karşı karşıya olduğu güçlü düşmanlar. Bu unsurlar, rejimin birçok tehdidi öngörmesini ve 

bunlarla yüzleşmesini gerektirirken aynı zamanda politikasının bölgedeki rejimlere ve 

örgütlere yönelik tehditler oluşturmasını gerektiriyor. (Kam 2004)  

İran'ın Tehdit Algısı 
Caydırıcılık, İran'ın büyük ölçüde son yıllardaki güvenlik sorunlarıyla şekillenen güvenlik 

konseptinin temelidir. Birincisi, İran'ın ana düşmanları büyük güçler olmuştur. Nitekim, 

Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği, Komünist rejimin çöküşüne kadar İran için birincil tehdit 

sayılıyordu. İran rejiminin İslam Devrimi'nin ardından ikili ilişkileri koparması ve ABD'nin 

iki Körfez Savaşı'nda Orta Doğu'ya askeri güçle müdahale etmesinden sonra ABD, İran için 

ana tehdit haline gelmiştir. Tarihin çeşitli dönemlerinde İran'ın düşmanlarının ikinci 
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kademesini, İran'ın batısındaki bölgesel güçler oluşturmuştur. Bir önceki kuşakta bunlardan 

en alakalı olanı Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'tı. İran'ı yakın zamanların en uzun 

Ortadoğu savaşı olan Irak-İran Savaşı'na(1980-88) girmeye zorlayan ve İran'ın güvenlik ve 

caydırıcılık kavramını büyük ölçüde etkileyen olaylardan sayılıyor. İran ayrıca İsrail'i ABD 

ile işbirliği içinde İran'ın bölgesel statüsünü baltalamaya çalışan bölgesel bir askeri güç olarak 

görüyor. Diğer yandan İran, ülke içinde ve çevresinde faaliyet gösteren IŞİD liderliğindeki 

çeşitli terör örgütleriyle birlikte ülke toprak bütünlüğünü tehdit eden gruplarla da mücadele 

ediyor. İran'ın caydırıcılık konsepti her şeyden önce tüm bu düşmanlara yöneliktir. 

İran'ın durumu bu arada iki açıdan iyi bir değişime maruz kaldı. Sovyetler Birliği'nin 

dağılmasından bu yana İran artık Rusya'yı önemli bir tehdit olarak görmüyor ve hatta Rusya, 

İran için önemli dost ve müttefik sayılmakla birlikte şuandaki AB, ABD ambargolarından her 

ikisini de birbirinin kucağına itmektedir. Uluslararası arenada İran desteklerini Rusya’dan 

esirgemediği gibi Rusya da BMGK’de İran’ın lehine her zaman veto hakkını 

kullanmaktadır. Körfez Savaşlarından bu yana Irak, askeri yeteneklerinin çoğunu kaybetti ve 

artık İran'ı tehdit edemez duruma geldi.  

Ancak ABD, İran için tehdit oluşturan bir güç olarak bilinmektedir. Bazı açılardan ABD, İran 

için Sovyetler Birliği'nin daha önce olduğundan daha tehlikeli: ABD, iki Körfez Savaşı'nda 

İran'ın doğu ve batı komşuları olan Afganistan ve Irak'ın kontrolünü ele geçirdi. ABD'nin 

bölgede müttefikleri ve ortakları var ve İran'a yakın önemli askeri kuvvetleri 

bulunuyor. Gerektiğinde İran'a karşı askeri güç kullanmaya istekli olduğunu göstermişlerdi ve 

yahut göstermekten vazgeçemedikleri İran için bir kaçınılmaz gerçek sayılıyor. İran’ın 

çevresinde tüm ABD dost ve müttfeik ülkeleri ABD için askeri üs imkanları sağlamktadırlar 

ve bu İran için büyük tehlike sayılıyor. Bazı iç ayaklanmalarda ABD’nin İran rejimi 

muhaliflerine olan desteği ve yahut media yoluyla İran’ın içişlerine karışması devamlı İran 

rejimi nezdinde ABD'nin onu devirmeyi planladığına inanılmaktadır.. Aynı şekilde ABD'nin 

de İran'a ağır ekonomik baskı uygulaması düşmanlığı üst seviyelere getirmektedir. 

İkincisi, İran'ın genel olarak düşmanlarını caydırmasına yardımcı olabilecek gerçek bir ulus-

devlet müttefiki yoktur. Yanında duran tek müttefik, Suriye, Rusya ve Çin’dir. Suriye, İran 

için jeo-stratejik bir ülke ve orada mevzilenmesi İran rejimi için çok önemli çünkü Suriye'de 

askeri karakolların kurulması İran'ın caydırıcılık gücünü, Hizbullah potansiyelini ve İsrail'e 

yönelik tehdidini artırmasına yardımcı oluyor. Ancak Arap bahari olayıları başladıktan sorna 

ve Suriye iç savaşa maruz kaldığı günden itibaren özellikle 2013'ten bu yana Suriye, İran'a 

ekonomik bir yük haline gelmektedir ve bu da İran'daki çeşitli gruplar arasında muhalefeti 

ateşlemiştir. Suriye'nin askeri gücü iç savaşta ciddi şekilde zarar görmüştür ve Suriye, İran'ın 

geniş çaplı askeri ve ekonomik yardımına ihtiyaç duymaktadır. İran, Amerikan tehdidine karşı 

herhangi bir maddi dış yardım almıyor: Rusya, İran'la askeri, ekonomik ve nükleer alanlarda 

işbirliği yapıyor, ancak İsrail'in Suriye'deki İran ve Şii hedeflerine yönelik saldırılarıyla başa 

çıkmasında İran'a hiçbir yardımda bulunmamaktadır. Yine işte bu meselede İran’ın iç ve dış 

opozisyonu tarafından eleştirliyor. Rusya aynı zamanda Suriye'nin yeniden inşasında başrol 

ve ülkedeki nüfuzu için İran'la rekabet ediyor. 

Üçüncüsü, İran, konvansiyonel silahlarda, özellikle hava gücünde ana rakiplerinin 

gerisindedir. İran hava kuvvetleri hala ABD, Rusya ve Çin tarafından üretilen veya kendi 

üretimi olan görece modası geçmiş uçaklardan oluşuyor ve mevcut durumda Amerikan ve 

İsrail hava kuvvetlerine karşı koymaktan aciz. Bu nedenle İsrail'in düzenlediği saldırılara 

karşı Suriye sahasında hiçbir zaman konuşlandırılmadı. İran hava savunması da İsrail'in 

Suriye'deki saldırılarına karşı pek etkili olamadı. 

İran'ın Caydırıcılık Hedefleri 
İran'ın algıladığı tehditler, İran'ın sahip olduğu varlıklara ve yeteneklere rağmen, büyük 

güçlerin başını çektiği, bazıları İran'dan daha güçlü olan güçlü rakipler ve düşmanlarla karşı 

karşıya olduğunu anlamasını sağlıyor. Bu kaçınılmaz bir gelişme değildi. Şah rejimi sırasında 
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İran, ABD'nin müttefikiydi ve İsrail ile yakın ilişkileri vardı. Ancak İran İslam Cumhuriyeti 

iktidara geldikten sonra ve uluslararasında farklı bir statükoyu tercih ettiği için batılı ülkeler 

ve onların bölgedeki mütefikleriyle sorunlu diplomatik hayatını sürdürüyor. 

Dolayısıyla, askeri ve teknolojik olarak güçlü ülkelerle başa çıkmak, İran'ın kendisine 

yalnızca sağlam bir savunma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda düşmanlarını, bu tür bir 

saldırı ister büyük ister sınırlı kapsamlı olsun, kendisine karşı bir saldırı başlatmaktan 

caydıracak yetenekler geliştirmesini gerektiriyor. (Golkarian 2018, 24) 

İran'ın caydırıcılık konsepti, ABD'nin askeri ve teknolojik üstünlüğünü ve bu avantaja uygun 

bir karşılık verme ihtiyacını dikkate alıyor. İran tarafından tasavvur edildiği şekliyle, bu tepki, 

güçlü düşmanlarına göre daha aşağı durumda olmasına rağmen benimsediği asimetrik savaş 

kavramına dayanmaktadır. Bir yandan bu kavram, İran'ın güçlü rakibinin askeri ve teknolojik 

zayıf noktalarını tespit etmesini ve kullanmasını gerektiriyor, böylece aşağılık, test 

edildiğinde yenilgiye uğramasına neden olmayacak. Öte yandan İran, görece basit ama 

ölümcül silahlar geliştirerek, beklenmedik şekillerde düşmanının zayıf noktalarına saldırarak, 

alışılmadık taktikler kullanarak, iki taraftan daha zayıf olduğu zamanlarda bile, yeteneklerini 

ve avantajlarını şaşırtıcı ve geleneksel olmayan bir şekilde maksimize etmeye çalışıyor. 

Dolayısıyla, askeri ve teknolojik olarak güçlü ülkelerle başa çıkmak, İran'ın kendisine 

yalnızca sağlam bir savunma sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda düşmanlarını, bu tür bir 

saldırı ister büyük ister sınırlı kapsamlı olsun, kendisine karşı bir saldırı başlatmaktan 

caydıracak yetenekler geliştirmesini gerektiriyor. Somut olarak, İran'ın amacı ABD ve İsrail'i 

çeşitli eylemlerde bulunmaktan caydırmaktır. 

Bu bağlamda İran çeşitli caydırı mekanizmalarında faydlanmaktadır. A) Füze Geliştirme 

planları b) Nükleer Caydırıcılık c) Havadan Cydırıcılık d) Fars Körfezi’nde Caydırıcılık 

poltikası e) Vekil güçlerden ve dayanaışma cephesi oluşturma  

Füze Sistemi Geliştirme 
İran'ın geliştirdiği en önemli caydırıcılık aracı, şu anda 2 bin kilometreye kadar menzile sahip 

çeşitli füzeleri içeren füze sistemidir. Ancak İran, görünüşe göre bu aralığı genişletmeye 

çalışıyor. Eylül 1980'de Irak'la savaşın patlak vermesi üzerine İran'ın kısa menzilli roketler 

dışında balistik füzeleri yokken, Irak'ın Sovyetler Birliği'nden satın aldığı büyük bir Scud 

füzeleri cephaneliği vardı. Ayrıca Irak, savaş sırasında İran şehirlerine ateşlenen büyük füze 

yağmurlarıyla İran'ı şaşırttı. İran hızla mevcut tüm kaynaklardan - özellikle Kuzey Kore, 

Suriye ve Libya'dan - füzeler satın almaya başladı ve 1988'de "Şehirler Savaşı" olarak bilinen 

savaşın bir parçası olarak Irak şehirlerine karşı kendi füze yağmuru ile karşılık verdi. Ancak 

Irak'ın füzelerde açık bir avantajı vardı. 

ABD, İsrail tehditleri yanı sıra bölgede yoğun çapta silahlanma rekabeti oluşurken Suudi 

Arabistan, Katar, BAE ve diğer ABD müttefikleri ihtiyaçlarından ziyade silah depolamaya 

başlamışlardı. Bununla birlite IŞID saldırıları ve İran’a karşı diğer terörist düşmanları 

varoluşu İran’I füze geliştirmeye ve savunma sistemlerini yüksek seviyeye taşımasını 

kaçınılmaz kılmıştır. İşte bugün şuan itibariyle İran'ın Batı Yarımküre'yi vurabilecek bir 

füzesi ürettiği bilienmekte ve uzaya uydu göndermesiyle de balistik füze üretiminde başarılı 

olduğu ispatlanmaktadır.  

Nükleer Caydırıcılık 

İran'ın henüz nükleer silahı yok ve bunları geliştirme planları olmadığını iddia ediyor. Hatta 

bu bağlamda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansi genel sekreteri Rafael Grossi bile İran’ın silah 

üretimiye ilgili bir kanıt olmadığını açıklamaktadır. (Etemadi 2023) Ayrıca, İran NPT 

anlaşmasına da imza atmış bir ülkedir ve silah üretimine dair engellemelere sadık 

kalmaktadır. Ama buna ragmen hâlihazırda nükleer silahlara sahip olan İran’ın asıl düşmanı 

İsrail, ne NPT üyesidir ne de ne oranda nükleer silaha sahip olduğu dünya kamuoyudan 

uzaktadır. ABD ve İsrail her zaman İran için bir tehlike ülkeleri olarak sayılıyor ve bu nedenle 

nükleer potansiyle sahip olmayı hedefleri arasında yer vermektedir.  
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İran nükleer silahlara sahip olsa bile ve bu silahların oluşturduğu güçlü tehdide rağmen, 

bunlar İran'ın başlıca caydırıcı aracını oluşturmayacak. Nükleer tehdidin ciddiyetine rağmen, 

İran'ın bu silahları İsrail'e veya diğer ülkelere karşı kullanma riski şu anda birkaç nedenden 

dolayı yüksek görünmüyor. Yabancı kaynaklara göre, İsrail'in önemli bir nükleer silah 

cephaneliği var ve nükleer silahlara sahip bir ülkenin bunları başka bir nükleer silahlı ülkeye 

karşı kullandığına dair emsal yok. İran, İsrail'in ikinci vuruş kabiliyetine sahip olduğuna 

inanıyorsa, İsrail'in İran şehirlerine yüzbinlerce İranlıyı öldürecek nükleer silahlar fırlatma 

riskini alacağına inanmak zor. Üstelik, İran, tüm ABD yönetimlerinin İsrail'in varlığına ve 

güvenliğine bağlı olduğunu ve rejimin İsrail'e yönelik bir nükleer saldırının İran'a karşı ezici 

bir Amerikan tepkisiyle sonuçlanacağını varsayması gerektiğini biliyor. İran'ın ABD'nin 

kendisine veya Suudi Arabistan gibi diğer Amerikan müttefiklerine nükleer silahlarla 

saldırması daha da az olasıdır. (Goldberg 2012) 

Havadan Caydırıcılık 

Mevcut durumda İran hava kuvvetleri, muhtemelen ABD ve İsrail gibi üstün hava 

kuvvetlerinin bölgede aktif olmasından dolayı, İran'ın Suriye sahasına ilişkin konseptinde 

önemli bir caydırıcı faktör değil. Aynı zamanda, 2016'nın başlarında İran, diğerlerinin yanı 

sıra Sukhoi-30 savaş uçakları ve S-400 hava savunma sistemlerini içeren büyük bir silah 

anlaşması için Rusya ile müzakerelerde bulundu. Bilindiği kadarıyla bu anlaşma şuanda gizli 

tutulmakta ve büyük olasılıkla Rusya devleti İran’ın taleplerini gerçekleştirecektir. İran bu 

silah sistemlerine sahip olduğu takdirde İran konseptinde önemli bir caydırıcı unsur haline 

gelecektir. Bununla birlikte kendi imkanlarıyla ürettiği Baver 373, Sayyad 1, 2, 3, 4B, Soheil, 

Raad v benzeri hava savunma sistemleriyle İran hava sahasını korumaktadır. 

Fars Körfezi’nde Caydırıcılık poltikası  

Denizcilik alanında, İran'ın caydırıcılık konsepti esas olarak Körfez bölgesine odaklanıyor, 

ancak İran filosu bazen bu alanın dışında da faaliyet gösteriyor. İran'ın Körfez'in doğu kıyısı 

üzerindeki kontrolü, ona darboğaz olan Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere tüm Basra 

Körfezi boyunca hareket etme, saldırma ve önemli bir nüfuz uygulama yeteneği 

sağlıyor. Ayrıca İran, Irak-İran Savaşı'ndan alınan derslere dayanarak, düzenli ve küçük 

denizaltıları, füze botlarını, roket veya füzelerle donanmış küçük yüksek hızlı tekneleri, 

kıyıdan denize füzeleri, kıyı topçularını içeren çeşitlendirilmiş bir deniz kabiliyeti inşa etti. 

Bu araçlar, İran'ın Körfez bölgesi ve çevresinde önemli bir donanma caydırıcılığı 

oluşturmasına olanak sağlıyor ve İran bu yeteneğini son yıllarda genişletmektedir. Ancak İran, 

kendi kuvvetlerinin ABD'den daha zayıf olduğunun farkında olduğu için, küresel petrol 

piyasasındaki tahribatın ve şokların önüne geçmek için ABD yönetimini sert bir tepkiye sevk 

edecek adımlar atmamaya dikkat ediyor. İran birkaç kez Hürmüz Boğazı'nı abluka altına 

almak ve Körfez'deki deniz taşımacılığını engellemek için güç kullanmakla tehdit etmiştir. 

(Talmadge 2008, 82-117) 

Vekil güçlerden ve dayanaışma cephesi oluşturma 

İran, milis ağını, birleşik askeri güce sahip bir Şii bloğu sunmasını sağlayan askeri gücünün 

ve caydırıcı gücünün bir parçası olarak görüyor. Bu nedenle Şii hilali adı altında Yemen’den 

Lübnan’a kadar vekil güçlerini bölgenin yerel Şii halkınnı destekleyerek ABD hegemonyasını 

zayıflatmaktadır. Suriye'deki başarılı müdahalesinde olduğu gibi, diğer ülkelere askeri 

müdahale; ve Şii nüfusa sahip ülkelerde rejimleri şekillendirmektedir. 

İran tüm bu caydırıcı mekanizmaları politika gereği yapmakta ve özellikle İsrail’e ve ABD’ye 

karşı kullanmaktadır. İran rejimi, İsrail'i ciddi bir tehdit olarak görüyor - yalnızca Amerikan 

tehdidinden sonra ikinci sırada- bu nedenle, İsrail'i Orta Doğu'daki varlıklarına ve nüfuzuna 

saldırmaktan caydırmanın önemli olduğuna inanıyor. Son yıllarda, İran ve İsrail arasındaki 

ana çatışma, İsrail hava kuvvetlerinin Şii milislerin ve Devrim Muhafızlarının hedeflerine 

defalarca saldırmasıyla Suriye sahası içinde ve çevresinde gerçekleşti. 
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Sonuç 

İran İslam Cumhuriyeti, askeri, ekonomik ve siyasi açıdan meydan okumalar ve tehditler 

oluşturan güçlü düşmanlarla karşı karşıya. İran'ın bu zorluklara yanıtı, üssünde İran'da inşa 

edilmiş ve en önemlisi Hizbullah olmak üzere Şii milislerin elinde bulunan çeşitli füzelerden 

oluşan büyük bir cephanelik olan bir dizi caydırıcı aracın inşasıdır. Bu cephanelik, İsrail de 

dahil olmak üzere Orta Doğu'nun her yerindeki çeşitli hedefleri vurma ve hasar verme 

konusunda giderek artan bir yeteneğe sahip. Şii milislerin kara savaşında kullanılması, İran'a 

güçlerini ve silahlarını uzak mesafelere taşıma, nüfuz elde etme ve daha geniş bir alanda 

esnek hareket etme yeteneği sağlıyor. İran ayrıca, Körfez yoluyla nakliye ve petrol ihracatını 

kesintiye uğratma tehdidinde bulunan geniş bir donanma düzenine sahiptir; donanması esas 

olarak Körfez'de kullanılıyor, ancak başka yerlerde de hareket edebiliyor. 

İran yaşanmış durumda ve tehdit çemberinde kendini yetersiz kılmayarak çeşitli caydırıcı 

mekanizmalarda yaralanmak peşindedir. Fakat bu mekanizma adından ve amacından belli 

olduğu gibi hasar ve savaş ortamı yaratmak değil, savunmacı ve aynı zamanda realizm 

teorisine dayalı saldırgan pozisyonda bulunmayı tercih etmektedir.  

Bu bakımdan İran’ın fize geliştirme ve her hangi bir caydırıcı mekanizmasını bölge ve dünay 

güvenliği açısından tehdit unsuru görmek rasyinel değildir. Madem İran tehdit edilmeyecekse, 

tehdit konusu da anlamsız kalıyor.  

İran ulusal ve uluslararası çıkarlarını gözeterek, risk ve sorunların, varoluşsal tehdit 

unsurlarına dönüşmesini engelleyebilmek için güvenlikleştirme pratiklerini kullanırken, var 

olan tehditler karşısında daha çok savunma stratejisi ekseninde politikalarını geliştirme 

eğilimindedir. (Jahangiri 2019, 152) 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel 

bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve örgütsel 

bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini test etmektir. Araştırmanın 

örneklemini 404 çalışan oluşturmaktadır. Veriler yüz yüze anket yöntemi kullanılarak 

toplanmış ve istatistiksel analizleri SPSS 23.0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Verilerin istatiksel analizinde, güvenilirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi ve 

regresyon analizi  yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre; duygu yönetiminin örgütsel 

bağlılığı, iş yaşam dengesini ve çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Duygu yönetimi boyutları değerlendirildiğinde; duyguları sözel olarak ifade 

edebilme, duyguları olduğu gibi gösterme ve öfke yönetiminin örgütsel bağlılığı etkilemediği 

belirlenmiştir. Ancak duyguları tanıyabilme ve kabulün ile olumsuz ve bedensel tepkileri 

kontrol edebilmenin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılırken başa 

çıkmanın (örgütsel bağlılığı negatif yönde etkilediği görülmüştür. Diğer bir yandan 

duyguların sözel olarak ifade edebilme, duyguları tanıyabilme ve kabul, duyguları olduğu gibi 

gösterme, olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme ve öfke yönetiminin iş yaşam 

dengesini etkilemediği ancak başa çıkmanın iş yaşam dengesini negatif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır. İş yaşam dengesinin ise iş tatminini pozitif yönde etkilediği; örgütsel 

bağlılığın çalışan motivasyonunu; iş yaşam dengesinin iş tatminini pozitif yönde etkilediği 

görülmüştür. Araştırma sonuçları uygulama ve teori kapsamında tartışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Duygu Yönetimi, İş Tatmini, Çalışan Motivasyonu, İş Yaşam Dengesi. 

 

ABSTRACT 

The aim of this research is to examine the effect of emotion management on employee 

motivation, work-life balance, organizational commitment and job satisfaction. In addition, it 

is to test the effect of employee motivation and organizational commitment on work-life 

balance and job satisfaction. The sample of the study consists of 404 employees. Data were 

collected using face-to-face survey method and statistical analyzes were made using SPSS 

23.0 package program. In the statistical analysis of the data, reliability analysis, factor 

analysis, correlation analysis and regression analysis were performed. According to the results 

of the analysis; It has been determined that emotion management has a positive effect on 

organizational commitment, work-life balance and employee motivation. When emotion 

management dimensions are evaluated; It has been determined that verbalizing emotions, 

showing emotions as they are, and anger management do not affect organizational 

commitment. However, it was concluded that recognizing and accepting emotions and 

controlling negative and bodily reactions positively affect organizational commitment, while 

coping (it has been observed that organizational commitment affects organizational 
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commitment negatively. On the other hand, verbal expression of emotions, recognizing and 

accepting emotions, showing emotions as they are, showing negative and negative emotions). 

It was concluded that controlling physical reactions and anger management did not affect 

work-life balance, but coping negatively affected work-life balance.Work-life balance had a 

positive effect on job satisfaction, organizational commitment had a positive effect on 

employee motivation, and work-life balance had a positive effect on job satisfaction. 

discussed in practice and theory. 

Keywords: Emotion Management, Job Satisfaction, Employee Motivation, Work-Life 

Balance. 

 

1. GİRİŞ 

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde 

sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli 

bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır.  Kişilerin duyguları yönetmeleri gerekmektedir. Bu 

duygu yönetme, duyguların fark edilmesi, duyguları tanıma, yönlendirme ve uyum 

sağlanmasını içermektedir (Töremen ve Çankaya, 2008). Mayer ve Salovey (1997:14). 

Nitekim duygu yönetim becerisi fazla olan kişilerin olumsuz bir duygu durumu karşısında 

olumlu duyguları geliştirerek diğer bireylere karşı duyguların kontrol altında olmalarını ifade 

etmişlerdir (Pektaş, 2013:8). Dolayısıyla duygular yaşamımızın önemli bir parçasını 

oluşturduğu söylenebilir. Bu bağlamda literatür incelendiğinde araştırmacıların duygu 

yönetimi konulu çalışmalar üzerinde önemle durdukları görülmektedir. Duygu yönetimi 

araştırmalarında kullanılan yöntemlere, duygu yönetimi ile birlikte ele alınan değişkenlere, 

duygu yönetimiyle ilgili araştırmalarının uygulandığı meslekler/bireylere ve gerçekleştirildiği 

örgütsel ortamlara aşağıda yer verilmiştir. 

Literatürde duygu yönetimi ile ilgili olarak ele alınan değişkenler incelendiğinde; George ve 

Brief (1996) iş motivasyonu, Tsai (2001) duygusal iklim (Polat ve Yavaş, 2012) kurumsal 

değerler, Gadot ve Meisler (2009) yönetimde duygular, Kuzucu (2006) duyguları ifade 

edebilme, Akça ve Erdoğan (2018) mizah tarzları ve psikolojik iyi oluş, (Çeçen, 2002; 

Kervancı, 2008; Kuzucu, 2008) duygu yönetimi eğitimi, Bozdoğan ve Çankaya (2012) 

duygularla başa çıkma becerileri, Tetik ve Akkaya (2018) cinsiyet ve Polat (2009) kişilik 

özellikleri olduğu görülmüştür. Ayrıca alanyazında duygu yönetimi ile ilgili çalışmaların; 

Çeçen (2002) öğretmen adayları, Çoruk (2012) üniversitelerdeki yöneticiler, Avcı (2014) lise 

müdürleri, Choudhary vd. (2017) yöneticiler, Kozak ve Genç (2014) işgörenler, Ceyhan 

(1999) üniversite öğrencileri ve Bozoğlan ve Çankaya (2012) psikolojik danışmanlar üzerinde 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

Yukarıdaki literatür değerlendirilmeleri ışığında duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş 

yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca çalışan 

motivasyonu ve örgütsel bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini test 

etmektir. Literatürdeki araştırmalar incelendiğinde duygu yönetiminin etkilediği ve etkilendiği 

faktörler üzerinde önemle durulduğu görülmüştür. İnceleme sonucunda duygu yönetiminin, 

çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini 

incelemektir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve örgütsel bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş 

tatmini üzerine etkisini inceleyen herhangi bir araştırmaya rastlanılamamıştır. Bununla 

birlikte duygu yönetimiyle ilgili araştırmaların kamu sektöründe sınırlı sayıda 

gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Böyle bir araştırmanın sivil havacılıkta çalışanları üzerine 

uygulanmadığı görülmüştür. Bu bakımdan araştırma, bir alan araştırmasıyla desteklenmiştir. 

Nicel araştırma yöntemine başvurulmuş ve veri toplama aracı olarak anket formundan 

faydalanılmıştır. Verileri analiz etmek amacıyla SPSS 23.0 yazılım programları kullanılmıştır. 

Nitekim bahsedilen bu gerekçelerin araştırmayı değerli kılacağı, özgün yapacağı ve 

literatürdeki boşluğu dolduracağı düşünülmüştür. 
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde çalışmanın konusu içerisinde yer alan duygu yönetimi, çalışan motivasyonu, iş 

yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve iş tatmini konuları hakkında bilgi verilmektedir. 

2.1. Duygu Yönetimi 

Duygu insanların yaşamları içerisinde bazen olumlu bazen olumsuz sonuçlar ortaya çıkaran 

bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla insanlar yaşamları boyunca birçok duygu durumu ile 

karşılaşmaktadır. Duygunun devamlı yaşamımızın içinde yer alması ve insanların yaşanılan 

bu durumlarının cevabını bulmak için araştırma yapmaya yönelmişlerdir. Yapılan araştırmalar 

neticesinde, duygular ve duyguların kişilerin hayatındaki anlamı Antik Yunan filozoflarından 

günümüze kadar tartışılagelen bir olgu olmasıdır. Platon (1986) bütün öğrenme becerilerinin 

duygularla ilintili olduğunu ileri sürmüştür. Buna  bağlı olarak araştırma sonuçlarına göre ilk 

olarak Goleman duygu kavramının latince olup ‘motere’ kökünden geldiğini açıklamıştır. 

Daha sonra birçok araştırma yapılarak duygunun farklı yönlerini ele alıp farklı şekillerde 

tanımlamalar yapıldığı görülmüş ve aşağıda birkaç tanımlamalara yer verilmiştir.  İlk olarak 

Aristoteles ise her bireyin öfkelenebileceğini ve öfkelenmenin kolay olduğunu ancak doğru 

insana doğru zamanda doğru ölçüde kızmanın zor olduğunu savunmuştur. Aristoteles 

duyguları kontrol etmenin önemine vurgu yaparak duyguların önemine dikkat çekmiştir 

(Çakar ve Arbak, 2004; Aritoteles, 2014; Pelit, Karaçor ve Kılıç, 2018:87). Saraoğlu, (2003) 

ise duygu kavram olarak, “herhangi bir zihin, his, tutku çalkantısı ya da devinimi; herhangi bir 

şiddetli ya da uyarılmış zihinsel durum” dur. 

Değişen koşullar ve yapılara gerekli uyumların sağlanabilmesi için kişiler değişimi takip 

edebilmeleri, bulunduğu ortamdan memnuniyet duyabilmeleri, işine karşı duygusal aidiyet 

hissedebilmeleri ve iş ortamında duygusal doyumun oluşabilmesi için, ortaya çıkan 

duyguların farkına varılması ve bu duyguların davranışları nasıl etkileyebildiği, duyguların 

ifade ediliş biçimleri ve duyguların nasıl yönlendirilebileceği konularında daha donanımlı 

olmalarını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda duygu yönetiminin önemi artmakta ve pozitif 

duygusal sermaye (hoşgörü, iyimserlik, aidiyet, doyum, vb.) kişiler için önem arz etmektedir 

(Töremen ve Çankaya, 2008). 

Duygu yönetiminin her geçen gün önemli bir kavram haline gelmesi duyguların kişi ve kişiler 

arası gelişimin oluşması adına duygusal çıkarımları yönetebilme yeteneğidir (Keskin, Akgün 

ve Yılmaz, 2013). Ayrıca duygu yeteneğinin sağlanması ile kişilerarası karşılıklı güvenin ön 

planda tutulduğu bir yönetim sürecinin de ortaya çıkması sağlanmaktadır. Ortaya çıkan 

duyguların ise gerçek değerleri, istekleri ve hedefleri doğrultusunda ayırt edebilmek ve 

duyguları yansıtma biçimini kişilere zarar vermeden yönlendirebilmek de oldukça önemlidir 

(Barutçugil, 2004). Duygu yönetiminde etkili olan bir nokta ise kişilerin yaşamış oldukları 

duyguların farkına varılması ve duygular ile mücadele edebilme, akılcı düşünceleri hakim 

kılabilmek ve anı yaşama yetkisi kazanabilmek adına olumsuz duyguların oluşmasına engel 

olmaktır (Çeşitçioğlu, 2003). 

2.2.  Çalışan Motivasyonu 

Motivasyon kavramı kişilerin gerek sosyal alanlarında gerek iş hayatlarında etkili 

olabilmektedir. Çünkü motivasyon, kişilerin bulundukları her durumlarını belirlemekte etkili 

olmaktadır. Motivasyonun sosyal hayatta kişilerin davranışlarını sergilemede nasıl etkili 

oluyorsa iş hayatında da etkili olabilmektedir. Çalışan motivasyonu ise örgütlerin genel 

amaçları performanslarının yüksek olması, rekabet güçlerinin artması ve büyümeyi 

kendilerine amaç olarak seçmektedirler. Ancak her ne kadar işletmelerin amaçları ortak 

görünse de ana hedefleri farklılık göstermektedir. Örgütlerin bazıları karlılığın fazla olmasını 

isterken, kimisi rekabet gücünün ve kalitesinin, müşteri odaklılığı ve verimliliği kendine odak 

noktası olarak seçmektedir. Bu açıdan bakıldığında örgütler arasında performans kriterlerinin 

ve olgusunun farklılık arz ettiği söylenebilir. Ancak her ne kadar örgütlerin farklı hedefleri 
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olsa da çağın gereklerine ve çalışma koşullarına göre davranmak zorunda kalan örgütlerin; 

performans kavramının anlamına, kriterlerine ve boyutlarına yükledikleri anlamı yeniden 

gözden geçirmelerine ve tanımlamalarına sebep olmaktadır (Erkut vd. 2001: 11). 

2.3. Örgütsel Bağlılık 

Örgütsel bağlılık kavramı hakkında bilgi vermeden önce bağlılık hakkında bahsetmek gerekli 

görülmektedir. Bu durumda bağlılık, kişinin bir döngüye veya eyleme bağlama süresidir  

(Luchak ve Gellatly, 2007:768). Diğer bir ifade ile örgütsel bağlılık, örgüt içerisinde yer alan 

çalışanın kendine verilen görevleri yerine getirirken sadece kendi çıkarlarını göz önüne 

almanın yanı sıra örgütün amaçları doğrultusunda da hareket ederek örgütün hedef, amaç ve 

değerlerini benimsemesi şeklinde tanımlanabilir (Çelik, 2015, s. 4). Ayrıca örgütsel bağlılık, 

çalıştığı örgüte karşı kendisini duygusal olarak bağlı hissetmesidir.  

Örgütsel bağlılık, bir öğütün başarı şansını artırması için çalışanın gösterdiği alakayı, örgüte 

karşı olan bağlılığı ve örgütsel değerlere duyulan inancı göstermektedir (Kaya, 2008:126). Bu 

durumda insanlar çalışma ortamlarında duygu ve düşünceleri ile hareket ettikleri için, insan 

faktörünün yönetimi oldukça güçtür. Dolayısıyla bireyler, istek ve ihtiyaçlarının 

karşılandığında, kendilerini mutlu hissettikleri bir örgütte çalıştıkları zaman, kendilerini o 

örgüte bağlı hissederler (İmamoğlu, 2011:12). Örgütsel bağlılık ile literatür incelendiğinde iş 

tatmini, özdeşleşme ve göreve bağlılık olgularıyla ilişkili bir yapıda (Korkmazyürek ve Hazır, 

2014: 72) olduğu ve birçok konu ile ilişkisi olduğu görülmüştür. Dolayısıyla örgütsel bağlılık 

kısaca, bir kimsenin örgütünün hedeflerine, ilkelerine, vizyonuna, değerlerine bağlılığı olarak 

tanımlamak mümkündür (Çelik, 2015: 4). Ayrıca literatürde örgütsel bağlılık ve boyutları ile 

ilgili araştırmacılar tarafından farklı sınıflandırmalar yapıldığı görülmüştür (Meyer ve Allen, 

1991; Morrow, 1993; Mowday vd, 1982). Bunun nedeni ise örgütsel bağlılık kavramının, 

örgütsel davranış, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, gibi farklı birçok alana konu 

olmasından kaynaklanmasıdır (Çöl ve Gül 2005).  

2.4. İş Yaşam Dengesi 

İnsan yaşamında iş ve aile temel ögedir. Dolayısıyla insanların bu iş ve aile yaşantısının 

dengede kalması gerekmektedir. araştırmalar bu doğrultuda iş yaşam dengesi kavramı, 1970 

yıllarının ortalarında kullanılmaya başlanmıştır (Borah ve Bagla, 2016: 113). İş yaşam 

dengesi kavramının ortaya çıkmasında etkili olan durumlardan bir tanesi kişinin özel yaşantısı 

ile sosyal hayatı arasında birbirinden ayrılamaması bu kavram ile ortaya çıkarmıştır 

(Kaliannan vd., 2016: 344). Ayrıca iş yaşam dengesi kavramı, iş hayatının kişinin özel 

hayatını etkilemesi nedeni ile 1986 yılında literatüre kazandırılmıştır (Choudhary ve Singh, 

2016: 49).  

Kavram olarak iş-yaşam dengesi, bireyin iş ve iş dışındaki yaşamında üstlendiği roller 

arasındaki çatışmanın en alt düzeyde olmasıyla sağlandığını ifade etmektedir (Clark, 2000: 

748- 750). Bireylerin iş-yaşam dengesi, tatmin edici bir şekilde işin talepleri ile hayatın geri 

kalanlarının talepleri arasındaki denge olarak karşımıza çıkmaktadır. İşverenler, çalışanlarının 

iş yaşamında başarılı olabilmeleri için nelerin yapılması gerektiğine daha fazla önem 

vermelidir. Bunun olabilmesi için de iş-yaşam dengesinin oluşturulması zorunludur. İş-yaşam 

dengesinin sağlanması sadece işgörenlerin kaygısı olmaktan çok, işgören ve işverenin her 

ikisinin de ortak kaygısı olmalıdır. İş-yaşam dengesi için insanların daha fazla kaynağa sahip 

olabilmesi ve daha fazla kaynağa sahip olabilmesi için de bireye geniş seçenek yelpazesi 

sunulması gerekmektedir (Glynn vd., 2002: 9). Bu yelpazenin sunulmasında örgütsel ve 

bireysel açıdan yaklaşımlarla destek verilmektedir. Örgütsel yaklaşım, örgüt çalışanlarının 

daha iyi iş-yaşam dengesi kurmalarına yardımcıdır. Bireysel yaklaşımda ise esnek çalışma 

zamanları, sağlık sigortası gibi çalışan destekleyici programları ile sağlanır. Çalışanların 

kurduğu iş-yaşam dengeleri birbirinden farklıdır. Örneğin; kariyerine yeni başlayan bir 

bireyin işyaşam dengesiyle emekliliğe ayrılan bir bireyin iş-yaşam dengesi birbirinden 

farklıdır. İş-yaşam dengesi, bir taraftan bireyin yaşamında denge ve simetriyi ifade ederken, 
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bir taraftan da bireyin yaşamının tamamında uyum ve eşgüdüm yaratmasına katkı 

sağlamaktadır. Ayrıca iş-yaşam dengesi kişinin bireysel ve iş yaşamının kalitesinin 

geliştirilmesinde iş tecrübesinden de etkilenebilmektedir (Tariq vd., 2012: 578-579).  

2.5. İş Tatmini 

İş tatmini kavramını açıklamadan önce tatmin kelimesinden bahsetmek gerekmektedir. Bu 

bağlamda tatmin; arzulanan bir şeyin olmasını sağlama, istenen doygunluğa erişme anlamına 

gelmektedir. Bir başka ifade ile gereksinim duyulan ihtiyaçların karşılanması ile oluşan 

mutluluk durumudur (Halsey, 1988, 884). “Tatmin” kavramı, başka bireyler tarafından 

doğrudan gözlenemez ancak ilgili birey tarafından sezilerek fark edilen zevki ve iç huzuru 

anlatmak için kullanılır (Mercer, 1997, 57). İş tatmini konusu ilgili yazın incelendiğinde insan 

kaynakları ve davranış bilimlerinde önemli bir konu olmaktadır (Özkalp ve Kırel, 2001, 129). 

İş tatmini kavramının bu kadar önem arz etmesi çeşitli şekilde yorumlanmasını da beraberinde 

getirmektedir. Bu durumda iş tatmini tanımından bazıları aşağıda belirtilmiştir; Fred Luthans 

(2002, 695–706)’e göre iş tatmini bireyin bağlı olduğu örgütte yapmış olduğu işlerinden 

hoşlanma düzeyi ve kendi için çabalarken örgüt çıkarlarını da göz önünde bulunduran, aldığı 

ücret, terfi fırsatları, yönetim tarzı, öğrenme ve gelişme imkânları olup bulunduğu ortamdan 

memnun olma durumudur. 

İş tatmini kavramı oldukça farklı alanlarda geniş bir şekilde ele alınarak incelenmiştir. İş 

tatmini kavramının sürekli üzerinde durulup araştırılması nedeni ile farklı şekillerde 

boyutlandırmalar ele alınmıştır. İş tatmininin genel olarak kabul edilmiş üç önemli boyutu 

bulunmaktadır (Luthans, 2010, 141): İlk olarak iş tatmini, verilen bir işe iş görenin duygusal 

olarak verdiği yanıttır. İkincisi, iş tatmini, kişinin arzu ettikleri ve elde ettikleri sonuçların 

beklentilerini karşılayıp karşılamadığı durum olmaktadır. Örneğin çalışan kişi verdiği emeğin 

diğer iş görenlere göre daha fazla olduğunu düşünüyor fakat takdir ödülünü başka çalışan 

alıyorsa bu iş görenin işine ve patronuna karşı olumsuz bir tutum oluşturmasına neden 

olacaktır. Diğer yandan iş görenler verdiği emeklerinin karşılığını aldığını düşündüğü 

durumda ise  işine karşı olumlu tutum sergilemesi mümkün olacaktır. Üçüncü olarak ise iş 

tatmini, birbiriyle etkileşimli çeşitli tutumları  etkilemektedir. Diğer bir boyutlandırma ise 

çalışanların tatmin düzeyi genel olarak belirlenmesinin yanı sıra farklı boyutlar üzerinde de 

kısmi ölçümlerin yapılabilmesi mümkün olabilmektedir. Sözü geçen ölçümlemeler; genel iş 

tatmini, içsel ve dışsal iş tatmini, kesit boyutunda iş tatmini, biliş ve duygu boyutunda iş 

tatmini olmak üzere dört şekilde sınıflandırılabilir (Kaya, 2007). Bununla birlikte alanyazında 

yer alan ölçümler incelendiğinde, genellikle içsel ve dışsal iş tatminine yönelik olduğu 

belirlenmiştir. Bu durumda içsel iş tatmini; iş görenlerin çeşitliliği, iş bağımsızlığı, 

sorumluluk hissi, sosyal statü vb. özellikler veya işin kendisinden duyulan tatminin düzeyini 

ifade eder. Dışsal iş tatmini ise; doğrudan iş ile bağlantılı olmayan ücret, yükselme, çalışma 

imaknları, ödül vb. özelliklerden duyulan tatmin düzeyini ifade eder (Chen ve Chiu, 2005). 

2.6.Duygu Yönetiminin Değişkenler  İle İlişkisi ve İlgili Hipotezler 

Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde 

sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli 

bir sosyal sermaye ve sinerji kaynağıdır (Töremen ve Çankaya, 2008).  Literatür incelemeler 

sonucunda yöneticilerin duygu yönetimi uygulamalarının hem örgütsel hem de bireysel 

performansı etkilediği görüşünü desteklemektedir (Özçelik, Langton ve Aldrich, 2008). Etkili 

duygu yönetiminin, örgütlerin sağlıklı bir işleyiş bütünlüğüne kavuşabilmelerinde bireysel, 

örgütsel ve yönetsel açıdan etkileri oldukça önemlidir. Bireysel açıdan etkileri ele alındığında, 

çalışanların işyerlerinde en fazla duygusal kaynaklı sorunlar ile karşılaştıkları ve bu sorunların 

üstesinden geldiklerinde ise bireylerin kendilerini mutlu ve huzurlu hissettikleri 

düşünülmektedir. Ayrıca Miller vd. (2006), düşük sosyo ekonomik düzeye sahip okul öncesi 

öğrenci üzerinde gözleme dayalı nitel bir araştırma yapmışlardır. Araştırmada olumsuz olarak 

ifade edilen duyguların sınıftaki zarar verici davranışlarla ilişkili olduğunu; duygu 
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yönetiminin ise daha çok sınıftaki sosyal ortamından etkilendiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Sullivan, Helms, Kliewer ve Goodman (2010) ise toplam 191 kişi üzerinde duyguları yönetme 

ve saldırganlık ile öfke arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Araştırmanın sonuçlarına 

değerlendirildiğinde ise duyguları yönetme becerileri ile saldırganlık arasında farklılık 

belirlenirken cinsiyet değişkeni açısından da erkekler adına anlamlı bir fark bulunmuştur. 

Zalewski, Lengua, Wilson, Trancik ve Bazinet, (2011) 9-12 yaş aralığındaki 196 çocukla 

duyguları yönetme becerileri üzerinde bir araştırma uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde 

edilen verilere göre duyguları düzenleme becerilerinde başarılı olan çocukların diğer 

çocuklara göre karşılaşmış oldukları sorunların üstesinden gelmede daha aktif ve kendilerine 

yönelik olumlu bir değerlendirmeye sahip oldukları tespit edilmiştir.  

Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak alan araştırmasında duygu yönetiminin iş yaşam dengesi 

ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi, örgütsel bağlılık ile iş yaşam dengesinin de motivasyon 

ve iş tatmini üzerindeki etkisi incelenecektir. Ayrıca araştırmada duygu yönetiminin etkilediği 

bu faktörler üzerinde etkisi ve ilişkili hipotezler ele alınacaktır. Araştırma çerçevesinde 

oluşturulan model Şekil ...’de gösterilmiştir. Bu bağlamda araştırmanın ilgili hipotezlerine 

aşağıda yer verilmiş ve istatistiki analizlerle araştırma modelinin test edilmesi hedeflenmiştir. 

 

3. METODOLOJİ 

Bu bölümde araştırmanın amacı ve kapsamı, sınırlılıkları, yöntemi, evreni ve örneklemi, 

hipotezleri ve modeli, analizlerine yer verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi  

Çalışma duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve iş 

tatmini üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve örgütsel bağlılığında iş 

yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini test etmektir. Çalışmanın bu bölümünde 

araştırmanın amacı, araştırmanın örneklemi ve yöntemi, araştırma modeli ve öne sürülen 

hipotezleri yer almaktadır. Ayrıca hipotezler test edilerek elde edilen bulgular ile yorumlara 

yer verilmektedir.  

3.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Literatür incelendiğinde araştırmaların teorik ve ampirik olarak gerçekleştirildiği saptanmıştır. 

Bu araştırmada da duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel 

bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve örgütsel 

Hipotez 1: Duygu yönetimi iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 1.1: Duyguları sözel olarak ifade edebilme iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 1.2: Duyguları tanıyabilme ve kabul iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 1.3: Duyguları olduğu gibi gösterme iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 1.4: Olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme iş yaşam dengesini pozitif 

yönde etkiler. 

Hipotez 1.5: Duygularla Başa çıkma iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 1.6: Öfkeyi yönetme iş yaşam dengesini pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2: Duygu yönetimi örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2.1: Duyguları sözel olarak ifade edebilme örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2.2: Duyguları tanıyabilme ve kabul örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2.3: Duyguları olduğu gibi gösterme örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2.4: Olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

etkiler. 

Hipotez 2.5: Duygularla başa çıkma örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 2.6: Öfkeyi yönetme örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 3: İş yaşam dengesi çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 4: İş yaşam dengesi iş tatminini pozitif yönde etkiler 

Hipotez 5: Örgütsel bağlılık çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkiler. 

Hipotez 6: Örgütsel bağlılık iş tatminini pozitif yönde etkiler 
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bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini test etmektir.  Fakat literatürde 

duygu yönetiminin duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel 

bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini, çalışan motivasyonu ve örgütsel bağlılığında iş yaşam 

dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini birlikte inceleyen araştırmalara rastlanılamamıştır. Bu 

araştırmalar doğrultusunda araştırmanın amacı; duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş 

yaşam dengesi, örgütsel bağlılık ve iş tatmini üzerine etkisini incelemektir. Ayrıca çalışan 

motivasyonu ve örgütsel bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisini test 

etmektir.  

 

3.3. Araştırma Modeli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.1: Araştırma Modeli: Duygu Yönetiminin Örgütsel Bağlılık, İş Yaşam Dengesi ve 

Örgütsel Bağlılık ve İş Yaşam Dengesinin Motivasyon ve İş Tatmini Arasındaki İlişki 

 

 

 

3.4. Veri Toplama Aracı ve Örneklem 

Bu çalışmada, veri toplama yöntemi olarak nicel araştırma yöntemine başvurulmuştur. 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ise anket formu kullanılmıştır. Anket formu,  altı 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin 

sorulara yer verilmiştir. Anket formunun ikinci bölümünde duygu yönetimi, üçüncü 

bölümünde örgütsel bağlılık, dördüncü bölümünde iş yaşam dengesi, beşinci bölümünde iş 

tatmini ve altıncı bölümde motivasyon ile ilgili ifadeler bulunmaktadır. Bu ifadeleri ölçmek 

için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçeklere ilişkin bilgilere ise 

aşağıda yer verilmiştir;  

Duygu Yönetimi Ölçeği: Çeçen (2002)’nin geliştirmiş olduğu ölçek bu çalışmada 

kullanılmıştır.  

Örgütsel Bağlılık Ölçeği: Meyer ve Herscovitch (2001) tarafından geliştirilen ölçek 

çalışmada kullanılmıştır. 

İş Yaşam Dengesi Ölçeği:Çobanoğlu vd. (2019). Çalışmalarında Taşdelen-Karçkay ve 

Bakalım (2017) tarafından geliştirilen ölçek 8 önerme ve tek boyuttan oluşmaktadır. 

İş Tatmini Ölçeği: Wright ve Cropanzano’nun (1998) tarafından yapılan çalışmada 

kullanılan beş maddelik ölçek kullanılmıştır. 

 

İş Tatmini 

 

Duygu Yönetimi 

Motivasyon 

İş Yaşam 

Dengesi 

Örgütsel 

Bağlılık 
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Motivasyon Ölçeği:Pei-Chen ve arkadaşları (2017)tarafından geliştirilen ölçek çalışmada 

kulanılmıştır. Türkçeye uyarlama çalışması Çakmak ve Erdil (2020) tarafından geliştirilmiştir. 

4. Bulgular ve Yorumlar  

4.1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Analizleri 

Bir faktörün, ölçmek istediği özelliği ne derece doğru ölçtüğünü test etmek amacıyla 

güvenirlik analizinden yararlanılmaktadır. Faktörlerin güvenirlik seviyelerinin tespit 

edilmesinde başvurulan bir yöntem ise Cronbach’s Alpha (α)  değeridir. Genellikle bu değerin 

0,70 ya da üzerinde olması faktörün güvenilir olduğu anlamına gelir. Fakat ifade sayısı az 

olduğu durumda bu sınır 0,60 ve üzeri olarak kabul edilir (Sipahi vd., 2008, 89). Bu 

çalışmanın güvenirlik analizi sonuçları Tablo 4.1’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 4.1. Ölçeklerin İfade Sayıları ve Cronbach’s Alpha Değerleri 

Değişkenler İfade Sayısı Cronbach’s Alpha 

Değerleri 

Duygu Yönetimi Ölçeği 28 0,877 

Duyguları Sözel Olarak İfade Edebilme 7 0,731 

Duyguları Tanıyabilme Ve Kabul                                   4 0,650 

Duyguları Olduğu Gibi Gösterebilme                             6 0,752 

Olumsuz ve  Bedensel Tepkileri Kontrol Edebilme      4 0,670 

Başa Çıkma 4 0,780 

Öfkeyi Yönetme 3 0,768 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 7 0,848 

İş Yaşam Dengesi Ölçeği 8 0,949 

İş Tatmini Ölçeği 5 0,761 

Motivasyon Ölçeği 15 0,872 

 

Duygu Yönetimi Ölçeği Güvenilirlik Analizi: Duygu yönetimi ölçeği, 6 boyuttan ve 28 

ifadeden meydana gelmektedir. Duygu yönetimi ölçeğinin genel olarak Cronbach’s Alpha 

değeri (,877) olarak belirlenmiştir. Duyguları sözel olarak ifade edebilme (,731), duyguları 

tanıyabilme ve kabul (,650), duyguları olduğu gibi gösterebilme (,752), olumsuz ve  bedensel 

tepkileri kontrol edebilme (,670),  başa çıkma (,780) ve öfkeyi yönetmenin (,768) Cronbach’s 

Alpha değerleri olarak tespit edilmiştir.   

Örgütsel Bağlılık Ölçeği Güvenilirlik Analizi: Örgütsel bağlılık ölçeği tek boyut ve 7 ifade 

olarak değerlendirilmiş ve Cronbach’s Alpha değerleri (,848) olarak saptanmıştır.   

İş Yaşam Dengesi Ölçeği Güvenilirlik Analizi: iş yaşam dengesi ölçeği 8 ifadeden ve  (,949),  

Cronbach’s Alpha değerleri olarak belirlenmiştir.   

İş Tatmini Ölçeği Güvenilirlik Analizi: İş tatmini ölçeği, 5 ifadeden meydana gelmektedir. İş 

tatmini ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ( ,761) olarak görülmüştür. 

Motivasyon Ölçeği Güvenilirlik Analizi: Motivasyon ölçeği, 15 ifadeden meydana 

gelmektedir. Motivasyon ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri (,872) olarak tespit edilmiştir. 

 
Tablo 4.2. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Demografik Değişkenlere Göre Dağılımı 

Cinsiyet Katılımcı Sayısı Yüzde Birikimli Yüzde 

Kadın 194 48,0 52,0 

Erkek 210 52,0 100,0 

Medeni Durum 

Evli 54 13,4 13,4 

Bekar 350 86,6 100,0 

Yaş 

25 ve altı 283 70,0 70,0 

26-30 97 24,0 24,0 

36-40 18 4,5 4,5 
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41-45 3 ,7 ,7 

46 ve üzeri 3 ,7 100,0 

Eğitim Durumu    

Lise 92 22,8 22,8 

Önlisans 186 46,0 46,0 

Lisans 93 23,0 23,0 

Yüksek Lisans 33 8,1 100,0 

Kurumdaki Görev 
Personel 297 73,5 73,5 

İşçi 77 19,1 19,1 

Teknik 14 3,5 3,5 

Yönetici 10 2,5 2,5 

Üst Yönetici 6 1,5 100 

Çalışma Şekli    

Vardiyalı 300 74,3 74,3 

Vardiyasız 104 25,7 100,0 

Çalışma Süresi    

1 yıldan az 106 26,2 26,2 

1-5 yıl 230 56,9 56,9 

6-10 yıl 47 11,6 11,6 

11-15 yıl 17 4,2 4,2 

16 yıl ve üzeri 4 1,0 100,0 

Aylık Gelir    

5500-6000TL 38 9,4 9,4 

6001-6500TL 10 2,5 2,5 

6501-7000TL 11 2,7 2,7 

7001-7500 TL 16 4,0 4,0 

7501-8000 TL 42 10,4 10,4 

8001-8500 TL 29 7,2 7,2 

8501-9000 TL 41 10,1 10,1 

9001 TL+ 217 53,7 100,0 

İşletmenin Türü 
Havaş 36 8,9 8,9 

Çelebi 104 25,7 25,7 

TGS 264 65,3 100,0 

İşletmenin Kuruluş Yılı 
1950 ve öncesi 24 5,9 5,9 

1951-1970 117 29,0 29,0 

1971-2000 21 5,2 5,2 

2001-2005 38 9,4 9,4 

2006-2015 204 50,5 100,0 

 

Tablo 4.2’e göre katılımcıların 210’unu (% 52,0) baylar oluşturmaktadır. Bayanların sayısı ise 

194 (% 48,0) olarak belirlenmiştir. Katılımcıların 54’ünün (% 13,4) evli olduğu, 350 (%86,6) 

bekar olduğu tespit edilmiştir. katılımcıların 25 ve altı yaş aralığındaki 283 (% 70,0) kişinin 

örneklemin yaşça en kalabalık grubunu oluşturduğu belirlenmiştir.  Araştırmada 186 (% 46,0) 

katılımcının daha çok önlisans eğitim düzeyine sahip olduğu saptanmıştır.  Diğer yandan 

297’sinin (% 73,5) personel olduğu görülmüştür. Katılımcıların 300’ünün (% 74,3) vardiyalı, 

104’ünün (%25,7) 1- (%25,7) vardiyasız çalıştığı belirlenirken  106’sının (% 26,2) 1 yıldan 

az, 230’unun (%56,9) 1-5 yıl, 47’sinin (%11,6) 6-10 yıl, 17’sinin (%4,2) 11-15 yıl ve 4’ünün 

(%1,0) 16 yıl ve üzeri çalışma süresine sahip olduğu tespit edilmiştir. Yine katılımcıların 217 

(% 53,7)’sinin 9001 ve üzeri  gelirle örneklemin en yüksek gelir düzeyine sahip grubunu 

oluşturduğu, 36’sının (% 8,9) havaş, 104’ünün (%25,7) çelebi, 264’ünün (%65,3)  TGS de yer 
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aldığı belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların 204’ünün (% 50,7) 2006 ve 2015 yılında 

kurulmuş işletmelerden katılımcıların daha fazla olduğu belirlenmiştir 

5. ARAŞTIRMANIN TEMEL BULGULARI 

Bu çalışmada değişkenler arasındaki ilişki ve etkileri test etmek için korelasyon ve regresyon 

analizi yapılmıştır. Bu analizlerin bulgu ve yorumlarına aşağıda yer verilmiştir. 

5.1. Korelasyon Analiz 

Bu araştırmada duygu yönetiminin, çalışan motivasyonu, iş yaşam dengesi, örgütsel bağlılık 

ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca çalışan motivasyonu ve örgütsel 

bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini ile arasındaki ilişki Tablo 5.1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5.1. Korelasyon Analizi 
 Ort.  

S.S. 

(1) (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5) (1.6) (2) (3) (4) (5) 

Duygu Yönetimi 

1. 

2,6085 ,68883 1           

Duyguları Sözel 

Ol. 1.1 

2,4717 ,76098 ,846** 1          

,000 404          

Duyguları 

Tanıyabilme1.2 

2,8224 ,86791 ,746** ,649*

* 

1         

,000 ,000 404         

Duyguları 

Olduğu Gibi.1.3 

2,7162 ,83529 ,888** ,700*

* 

,658*

* 

1        

,000 ,000 ,000 404        

Olumsuz Ve 

Beden1.4. 

2,9316 ,89249 ,791** ,568*

* 

,578*

* 

,715*

* 

1       

,000 ,000 ,000 ,000 404       

Başa Çıkma1.5 

2,3608 ,92337 ,774** ,515*

* 

,331*

* 

,575*

* 

,502** 1      

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 404      

Öfke Yönetimi1.6 

2,3688 ,91807 ,757** ,496*

* 

,327*

* 

,552*

* 

,470** ,967*

* 

1     

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 404     

Örgütsel Bağlılık 

2. 

3,1839 ,95608 ,225** ,204*

* 

,359*

* 

,235*

* 

,325** ,386*

* 

,146** 1    

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 404    

İş Yaşam Dengesi 

3. 

3,4477 ,84578 ,126* ,128* ,319*

* 

,145*

* 

,282** ,174*

* 

,160** ,758** 1   

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 404   

İş Tatmini 4. 

3,3911 ,87769 ,301** ,355*

* 

,416*

* 

,301*

* 

,364** ,535*

* 

,420** ,626** ,758*

* 

1  

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 404  

Motivasyon 5. 

2,6264 ,73654 ,947 ,883*

* 

,828*

* 

,908*

* 

,687** ,593*

* 

,574** ,244** ,151*

* 

,313** 1 

,000 ,020 ,201 ,000 ,000 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,404 

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)  

*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 

 

Duygu yönetimi ve boyutları örgütsel bağlılık ve iş yaşam dengesi arasındaki ilişki 

incelendiğinde; 

 Duygu yönetiminin örgütsel bağlılık ile arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

belirlenirken (r=,225; p<0,01); duyguların sözel olarak ifade edebilme (r=,204; 

p<0,01), duyguları tanıyabilme ve kabul (r=,359; p<0,01), duyguları olduğu gibi 

gösterme (r=,235; p<0,01), olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme 

(r=,325<0,01), başa çıkma (r=,386; p<0,01) ve öfke yönetimi (r=,386; p<0,01) 
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boyutları ile örgütsel bağlılık arasında herhangi pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir.  

 Duygu yönetiminin iş yaşam dengesi ile arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

belirlenirken (r=,126; p<0,01); duyguların sözel olarak ifade edebilme (r=,128; 

p<0,01), duyguları tanıyabilme ve kabul (r=,319; p<0,01), duyguları olduğu gibi 

gösterme (r=,145; p<0,01), olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme 

(r=,282<0,01), başa çıkma (r=,174; p<0,01) ve öfke yönetimi (r=,160; p<0,01) 

boyutları ile iş yaşam dengesi arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

      İş yaşam dengesi ile motivasyon, iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde; 

 İş yaşam dengesi ile motivasyon (r=,151; p<0,01) ve iş tatmini (r=,758; p<0,01) 

arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür.  

Örgütsel bağlılık ile motivasyon ve iş tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde; 

 Örgütsel bağlılık ile motivasyon (r=,244; p<0,01) ve iş tatmini (r=,626; 

p<0,01)arasında pozitif yönlü bir olduğu görülmüştür. 

 

5.2.Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bağımlı değişkenin bir veya birden fazla değişkenin arasındaki ilişkiyi 

belirlemek ve bu ilişki sonucunda ortaya çıkan sonucun tahmin edilmesi için regresyon analizi 

yapılması gerekli görülmektedir.  Bu çalışmada, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkenler 

üzerine etkisini test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi 

bulguları ve yorumlarına aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir. 

 

Tablo 5.2. Duygu Yönetimi Örgütsel Bağlılığı ve İş Yaşam Dengesi Etkilemesine İlişkin 

Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenle

r 

Standartlaşmam

ış Katsayılar 

Standartlaş

mış 

Katsayılar 

T P      F R2 ∆R

2 

 

Örgütsel 

Bağlılık 

B Standa

rt Hata 

Beta 

Sabit 2,369 ,182  13,01

7 

,000 21,47

6 

,05

1 

,04

8 

Duygu 

Yönetimi 

,313 ,067 ,225 4,634 ,000 

Sabit İş Yaşam 

Dengesi 

2,934 ,208  14,08

3 

,000 6,508 ,01

6 

,01

3 

Duygu 

Yönetimi 

,197 ,077 ,126 2,551 ,011 

 

Duygu yönetiminin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisine yönelik sonuçlar incelendiğinde; 

duygu yönetiminin örgütsel bağlılığı (β=,225; p<0,01) pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiştir. Bu sonuca göre “H1” kabul edilmiştir. Duygu yönetiminin iş yaşam dengesini 

(β=,126 ;p<0,01) pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bu sonuca göre “H2” kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

392

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



Tablo 5.3.  Duygu Yönetimi Boyutlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Yaşam Dengesini 

Etkilemesine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

 
Bağımsız Değişkenler Bağımlı 

Değişkenler 

Standartlaşmamış 

Katsayılar 

Standartlaş

mış 

Katsayılar 

T P F R2 ∆R2 

B Standart 

Hata 

Beta 

Sabit Örgütsel 

Bağlılık 

2,047 ,171  11,997 ,000 18,740 ,221 ,209 

Duyguları Sözel Olarak İfade 

Edebilme 

,002 ,086 ,002 ,023 ,981 

Duyguları Tanıyabilme ve 

Kabul 

,299 ,072 ,271 4,174 ,000 

Duyguları Olduğu Gibi 

Gösterme  

,001 ,091 ,001 ,016 ,987 

Olumsuz ve Bedensel 

Tepkileri Kontrol Edebilme 

,346 ,071 ,323 4,882 ,000 

Başa Çıkma  -,507 ,187 -,489 -2,716 ,007 

Öfkeyi Yönetme ,197 ,182 ,189 1,082 ,280 

Sabit İş Yaşam 

Dengesi 

2,496 ,187  13,352 ,000 20,105 ,262 ,249 

Duyguları Sözel Olarak İfade 

Edebilme 

-,226 1,712 -,160 -,521 ,602 

Duyguları Tanıyabilme ve 

Kabul 

,234 ,434 ,189 ,894 ,372 

Duyguları Olduğu Gibi 

Gösterme  

-,264 ,262 -,205 -,718 ,473 

Olumsuz ve Bedensel 

Tepkileri Kontrol Edebilme 

,343 ,257 ,285 1,339 ,181 

Başa Çıkma  -,787 ,284 -,676 -,2,772 ,006 

Öfkeyi Yönetme ,098 ,312 ,083 ,312 ,755 

 

Tablo 5.3’e göre duygu yönetimi boyutlarının örgütsel bağlılık üzerindeki incelendiğinde; 

duyguları sözel olarak ifade edebilme (β=,002;  p>0,01), duyguları olduğu gibi gösterme 

(β=,001; p>0,01), ve öfke yönetiminin (β=,189;  p>0,01) örgütsel bağlılığı etkilemediği 

belirlenmiştir. Ancak duyguları tanıyabilme ve kabulün (β=,271; p<0,01) ve olumsuz ve 

bedensel tepkileri kontrol edebilmenin (β=,323; p<0,01) örgütsel bağlılığı pozitif yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılırken başa çıkmanın (β=-,489; p<0,01) örgütsel bağlılığı negatif 

yönde etkilediği görülmüştür. Bu sonuçlara göre “H1.2” ve “H1.4” kabul edilirken “H1.1”, 

“H1.3”,”H1.5
”
 ve “H1.6” reddedilmiştir.  Duygu yönetimi boyutlarının iş yaşam dengesi 

üzerindeki incelendiğinde; duyguların sözel olarak ifade edebilme (β=-,160;p>0,05) 

,duyguları tanıyabilme ve kabul (β=,189;p>0,05) , duyguları olduğu gibi gösterme (β=-

,205;p>0,05), olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme (β=,285;p>0,05) ve öfke 

yönetiminin (β=,083;p>0,05) iş yaşam dengesini etkilemediği ancak başa çıkmanın(β=-,676; 

p<0,05) iş yaşam dengesini negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre 

“H2.1”, “H2.2”, “H2.3”, “H2.4”, “H2.5” ve “H2.6” reddedilmiştir. 

 

Tablo 5.4. İş Yaşam Dengesinin Çalışan Motivasyonunu ve İş Tatminini Etkilemesine İlişkin 

Regresyon Analizi Sonuçları 

   
Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 

Standartlaşm

amış 

Katsayılar 

Standartlaş

mış 

Katsayılar 

T P F R2 ∆R2 

Çalışan 

Motivasyon

u 

B Stand

art 

Hata 

Beta 
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Sabit 2,271 ,122  18,61

7 

,000 9,322 ,023 ,020 

İş Yaşam 

Dengesi 

,103 ,034 ,151 3,053 ,002 

Sabit İş Tatmini 1,258 ,096  13,11

4 

,000 542,784 ,575 ,573 

İş Yaşam 

Dengesi 

,619 ,027 ,758 23,29

8 

,000 

 

Tablo 5.4’e göre; iş yaşam dengesinin çalışan motivasyonunu (β=,151;p<0,01) ve iş tatminini 

(β=,758;p<0,01) pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bu sonuca göre “H3” ve “H4” kabul 

edilmiştir. 

 

Tablo 5.5. Örgütsel Bağlılığın Çalışan Motivasyonunu Etkilemesine İlişkin Regresyon 

Analizi Sonuçları 

  Bağımlı Değişken: Çalışan Motivasyonu 

Bağımsız 

Değişkenler 

Bağımlı 

Değişkenler 

Standartlaşma

mış Katsayılar 

Standartlaşm

ış Katsayılar 

T P F R2 ∆R2 

B Standa

rt 

Hata 

Beta 

Sabit Çalışan 

Motivasyon

u 

2,029 ,124  16,37

9 

,000 25,362 ,059 ,057 

Örgütsel 

Bağlılık 

,188 ,037 ,244 5,036 ,002 

Sabit  

İş Tatmini 

1,561 ,119  13,15

5 

,000 259,248 ,392 ,391 

Örgütsel 

Bağlılık 

,575 ,036 ,626 16,10

1 

,000 

 

Tablo 5.5’e göre; örgütsel bağlılığın çalışan motivasyonunu (β=,244;p<0,01) ve iş tatminini 

(β=,626;p<0,01) pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bu sonuca göre “H5” ve “H6”  kabul 

edilmiştir. 

 

6. SONUÇ 

Literatür tarandığında duygu yönetimi ve duygu yönetimi ile ilişkili konularıyla ilgili birtakım 

araştırmaların yapıldığı görülmüştür. Alan araştırmasında da duygu yönetimi ve diğer 

değişken konuları üzerinde önemle durulmuştur. Araştırmada, duygu yönetimi konusuyla 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında duygu yönetiminin çalışan motivasyonu ve örgütsel 

bağlılığında iş yaşam dengesi ve iş tatmini üzerine etkisi ile ilgili hipotezler kurulmuştur. Bu 

çalışmada, nicel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği 

olarak anketten faydalanılmıştır. Araştırma verileri anket formları aracılığıyla toplanmıştır.  

Bu araştırmada, girişimcilik eğitimi ve girişimcilik eğilimi konuları kavramsal çerçeve 

kapsamında ayrıntılı olarak sunulmuştur. Devamında araştırmada, girişimcilik eğitimi ile 

girişimcilik eğilimi ilişkisi ve ilgili hipotezlere yer verilmiştir. Araştırmanın metodolojisinde; 

amaç ve kapsam, sınırlılıklar, yöntem, evren ve örneklem, hipotezler ve model, analizlere 

ilişkin bilgiler açıklanmıştır. Bu doğrultuda araştırmada frekans analizi, faktör analizi, 

güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın ana 

hipotezlerini test etmek için yapılan regresyon analizinin yorumlarına ise aşağıda ayrıntılı 

olarak yer verilmiştir. 

Bu çalışmada öncelikle Çalışmada veri toplama yöntemi olarak anket formundan 

faydalanılmıştır. Çalışma havayolunu tercih eden müşteriler üzerinde uygulanmıştır. 
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Araştırma verileri SPSS 23.0 programından yararlanılarak analiz edilmiştir.  Çalışmada 

frekans, güvenilirlik, faktör, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarını genel olarak değerlendirmek gerekirse; Analizler sonucunda duygu 

yönetiminin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Duygu yönetiminin 

duyguları sözel olarak ifade edebilme, duyguları olduğu gibi gösterme ve öfke yönetiminin 

örgütsel bağlılığı etkilemediği belirlenmiştir. Ancak duyguları tanıyabilme ve kabulün ve 

olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilmenin örgütsel bağlılığı pozitif yönde etkilediği 

sonucuna ulaşılırken başa çıkmanın örgütsel bağlılığı negatif yönde etkilediği görülmüştür. 

Duygu yönetiminin iş yaşam dengesini pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Duyguların 

sözel olarak ifade edebilme, duyguları tanıyabilme ve kabul, duyguları olduğu gibi gösterme, 

olumsuz ve bedensel tepkileri kontrol edebilme ve öfke yönetiminin  iş yaşam dengesini 

etkilemediği ancak başa çıkmanın iş yaşam dengesini negatif yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. İş yaşam dengesinin çalışan motivasyonunu ve iş tatminini pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiştir. Örgütsel bağlılığın çalışan motivasyonunu pozitif yönde etkilediği 

tespit edilmiştir.  Elde edilen bu sonuçlar değerlendirildiğinde; insanların farklılaşan 

kişilerarası ilişkileri, karşılaştığı durumlara göre değişmekte ve biçimlenmektedir. Bu 

durumda kişilerarası ilişkilerde bazı duygu durumlarını, olumsuz durumları veya duygu 

düzenlemesi yaparak olumlu bir atmosfere taşıyabilmektedir. Çünkü yapılan meslek ve 

tecrübeler neticesin de kazandığı profesyonellik kişilerarası davranışı ve duyguları kontrol 

altında tutmayı sağlamaktadır. Nitekim duygularımız bir zayıflık belirtisi değil, davranışları 

şekillendiren hislerin dışa vurumu dur. Dolayısıyla personellerin yaşamış olduğu duyguyu 

kimi zaman yansıtması olumlu sonuçlar verirken, kimi zaman da kontrol altına alınamayan 

abartı duyguların kişinin kendisine verebileceği zarar açıktır. Bu nedenle duygu durumlarının 

kontrol edilmesi iletişim becerilerini artırmanın yanı sıra yapılan işten memnun kalma, birçok 

olumsuz duygudan kaçınma ve bunun sonucunda yapılan işin verimliliğini artırabilecektir.  

Bütün bunlardan hareketle konuyla ilgili gelecekte çalışma yapacak araştırmacılara; 

araştırmaların daha fazla öğrenci üzerinde uygulanması, farklı üniversitelerde 

gerçekleştirilmesi, devlet ve vakıf üniversitelerinde yapılarak sonuçların karşılaştırmalı olarak 

incelenmesi, nitel araştırma yönteminden faydalanılması ve araştırmada farklı değişkenlerin 

kullanılması önerilebilir.  

 

Not: Bu bildiri Tez Çalışmasından alınmıştır. 
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ABSTRACT  
Rumor is a long-standing social construct that is exploited in politics and other public settings. 

Only one hundred years have passed since sociologists and psychologists began researching 

it. Rumors are can be interpreted as speech acts that have transmission patterns. The purpose 

of this research is to provide a quick explanation of what rumours are in broadcasting and 

how media outlets utilise false information and fake news to further various causes, 

ideologies, and political agendas. 

Keywords: Pragmatics, Rumors, Broadcasting, speech act 

 

Introduction  

1. Pragmatics Definitions   
Pragmatics is a technique of examining how some texts may make sense even when, from a 

semantic perspective, the text appears to be either incomplete or to have a meaning that is 

different from what is actually meant. Take a look at this sign from a children's clothing store 

window: Baby Sale: great deals galore. We are aware without having to inquire that there are 

no infants available for purchase; instead, baby-related products are offered for sale. 

Pragmatics is the study of the variables that influence our language choices in social 

interactions and how those choices affect other people. In order to understand this "meaning 

beyond the words" without creating any ambiguity, pragmatics helps us to do so. Because we 

have some contextual information in common with the author or speaker of the text, the 

additional meaning is there rather than being a result of the semantic properties of the words 

themselves. In your course, pragmatics will be a crucial topic of study. (Siddiqui, A. 2018: 

77)  

To conceive of pragmatics in a more straightforward approach, consider how important it is to 

keep language engaging. For instance, a speaker or writer does not want to tyre a listener or 

reader by being too lengthy or tedious. So, in order to make a text, for example, shorter, more 

fascinating, more pertinent, more meaningful, or more personal, people try to develop 

linguistic ways to do so. Practicality permits this. Pragmatics deals with more than just how a 

statement is understood; it also inevitably has something to do with the speaker's underlying 

meaning. It may be claimed that the study of pragmatics focuses on what is left unsaid. It 

relies on how the speaker conceptualises the message that s/he wishes to convey to the listener 

when addressing various scenarios. (Siddiqui, A. 2018: 78)  

2. Rumor Definitions and Types  
As long as there have been humans, rumours have existed. Rumors, gossip, and hoaxes were 

constantly in circulation, whether in good or ill faith, to affect human affairs even in ancient 

antiquity. The "goddess Fame" was a rumor-focused deity among the ancient Romans. 

Disinformation, often known as disinformation, is a phenomenon of human language that has 

always existed and is predicated on the idea that information spreads from mouth to ear. 
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However, we may study it using modern analysis thanks to the Internet and contemporary 

quantitative techniques. In the past, rumours could only be passed around orally. The use of 

social media has made it easier to propagate misinformation. Massive volumes of data are 

produced and distributed, as explained by Metaxas, and frequently people or automated 

programmes attempt to manipulate this data in order to further their own agendas. However, 

following an emotionally intense experience, sharing knowledge with others may be 

therapeutic. Understanding different rumour conversations may aid in the design and 

development of technology that track and recognise rumours or lessen their negative effects 

on society. (Crescimbene et al. 2012: 421)  

A rumour is a statement that is widely believed to be true without being verified and is 

connected to recent events in psychology. Some well-known urban legends include the 

"ruedes Marmousets" in Paris, where a barber and a pastry chef allegedly made pastries from 

human flesh in the XV century, and the French town of Orleans' 1969 kidnapping of young 

girls who went missing in Jewish merchants' changing rooms. A rumour, in Guiraud's 

definition, is an unofficial commotion that exists, endures, turns ephemeral, and vanishes as 

quickly as it appeared. (Turenne, 2018: 1)  

Rumor behaviour is examined in the social sciences as a social process of collective sense-

making that people use to comprehend circumstances that are marked by a high degree of 

ambiguity, fear, and a lack of official news. Hoaxes, jokes, short tales, and information 

breaches are all examples of rumours. But it may also be that the initial stories amid breaking 

news don't have adequate backing or verification. (Turenne, 2018: 2)  

Rumors are a typical reaction to unsettling or dangerous situations. They can assist people in 

understanding a situation or in taking action in response to a threat. They may be roughly 

divided into three categories: (Jon Bugge, 2017: 9)  

Wish rumors: Reflect the community's hopes: 

 E.g., The Canadian government will allow earthquake victims to work in Canada. To 

Canada what should I do to go there. 

Fear rumors: These reflect community concerns: 

• E.g., If someone wants to return to Turkey from Germany, they send him to Assad in 

Damascus. 

Hostility rumors: they frequently target different groups outside the community and 

represent risks to the community or prejudices: 

• E.g., Syrian refugees get more support than Iraqis 

 

The most common kind of rumours are those of fear. They provide people the option of 

reacting physically or by protecting themselves from the emotional effects of such an 

occurrence. As an illustration, after the 2015 earthquake in Nepal, many horrific stories were 

published about a second major earthquake in Nepal and northern India. Fear of the 

anticipated earthquake led hundreds of people in Patna, India, to congregate in a park in the 

middle of the city. Cities in northern India, including Lucknow, saw a similar scenario. 

Rumors can act as a "barometer" for a community, revealing areas of concern and social stress 

for both the community overall and for certain groups within it. (Jon Bugge, 2017: 9)  

3. Rumors as a Speech Act   
Since the 2nd half of the 20th century, the British philosopher John L. Austin's speech act 

theory has had a significant impact on philosophy. The theory aims to clarify how speakers 

employ language to carry out desired activities and how listeners deduce the intended 

meaning from what is stated. Austin divides linguistic acts into three categories. The first 

category consists of locutionary acts, or the act of speaking. The simplest kind of speech is 

this. The sentence is declarative. It only conveys a message about the world. 
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So, when someone says, "It's hot in here," they are merely expressing their opinion on the 

world. It only has propositional information, like the adverb "it's hot in here." 2019: 212 (Vina 

& Bachrudin) However, many phrases have meanings that are not literal. The social role of 

some statements is discussed. Illocutionary act, or what one performs while uttering 

something, is what this is known as. It does more than just state a fact about the world. It 

contains a performative claim. This means that the phrase Hot weather here can be understood 

(a) Open the Indirect Request window, (b) Someone who feels cold asks to close the window, 

or (c) The complaint suggests that someone should know better than to keep windows closed, 

when used emphatically. In this sense, how the listener interprets the speaker's true aim will 

largely decide the proper reaction. (Vina & Bachrudin 2019: 213)  

The third kind of linguistic activity is what one does while one speaks, or perlocutionary 

conduct. It deals with how what is spoken affects the listener. Once more, how well the hearer 

understands the speaker's aim will determine if the desired impact or meaning is achieved. 

The perlocutionary act and the illocutionary act are both effective if the true purpose of the 

phrase It's hot here, he asked to open the window indirectly (Vina & Bachrudin, 2019: 213)  

When initially heard about, rumour is a natural topic that is extremely simple to discuss. It is 

sometimes believed to be a typical representation of everyday life and viewed as a crucial 

component A person can easily experience communication and social behavior, participate in 

it, learn about it, and it can be understood instinctively (AlHindawi & Mirza, 2015: 89).  

Yerkovich in 1977 established that gossiping is a type of social interaction that relies on the 

development of others as "moral characters" in conversation in order to strategically manage 

information. Since speech is a social process, its substance is less significant than the 

interactions it fosters. (AlHindawi & Mirza, 2015: 89) 

Meanwhile, Basyah, et al (2018: 53) It has been asserted that even in gossip, the subjects 

being discussed reflect a fundamental comprehension of pragmatic communication. They also 

indicated that the speaker's or gossip's words in the dialogue or gossip gave the listener some 

sort of influence, such as a conviction or deed. As a result, every time a speaker or gossiper 

speaks, they are behaving. When an act is performed in this way, it counts as an illocutionary 

act. The goal of the gossiper to state, describe, blame, or advise someone and communicate 

that knowledge to the hearer is strongly related to the illocutionary act. Because the gossiper's 

illocutionary aim involves the hearer's comprehension, the gossiper's illocutionary conduct is 

only effectively communicated when the hearer recognises the gossiper's illocutionary 

intention. The exchange of personal information—whether favourable or unfavourable—

about other individuals is known as gossip. Foster noted in 2004 that gossip is a private 

discussion of societal issues. Whether the information is genuine or false, it can be 

advantageous to both the giver and the recipient. 

4. Broadcasting Types and definitions   
The one-to-many model of broadcasting involves sending audio or video content via any 

electronic mass communication medium, although radio waves are most frequently used. The 

audience is spread across a large geographic area. The advent of vacuum tube radio 

transmitters and receivers in the 1920s helped AM radio, which was the first form of 

broadcasting, become more widely used. The message was only intended for one receiver in 

the past and all electrical communication methods, including early radio, telephone, and 

telegraph, were one-to-one. 

The word "broadcasting" in communication refers to a kind of communication that 

electronically transmits information, such as audio and video, to a sizable receiving audience. 

Information is transmitted in a variety of formats: (Owen Simon, 2017: 4)  

1. Radio waves. 

      2. Via cable or a communications satellite Broadcasting includes two types: 

a. Commercial broadcasting. 
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b. broadcasting that is not for profit.   

 

Commercial broadcasting, sometimes referred to as private broadcasting, contrasts state 

sponsorship by referring to the dissemination of radio and television shows by privately 

owned corporate media. 

Radio and television commercials are the mainstay of commercial broadcasting and are 

broadcast for financial gain. Contrasting conditions stipulated, commercially broadcast media 

referred to as private broadcasting—describes the dissemination of radio and television 

programs by privately owned corporate media that receives government funding but forgoes 

the bulk (or all) of paid ads. On a commercial radio station, ten to twenty minutes of an hour's 

broadcast time are typically devoted to advertising. Amounts paid by sponsors for the 

showing of their advertisements are frequently based on programme ratings or audience 

measurement used by the network or station. Commercial radio and television suffer from the 

fact that they are held to a higher standard of accountability by advertising than non-

commercial or public broadcasting. (Owen Simon, 2017: 4)  

5. Rumor & Broadcasting   
Numerous researchers, psycholinguists and sociolinguists from other scientific disciplines 

who study various elements of effect on the process of rumour or spreading are very 

interested in the topic of the appearance and perception of rumours. At the beginning of the 

twenty-first century, research in that area was generously funded by the government. The 

advocacy with rumours is the systematic use of rumours to sway the thoughts and emotions of 

a certain group of people in order to achieve a specific social objective (political, economic, 

military, etc.). It is carried out on a personal and societal level using mass media (radio, 

cinema, television, internet and press). (Marina et al, 2016: 1852)  

The term "rumour" is used to describe information that is spread verbally from one person to 

another or in writing through communication channels and comes from one or more sources 

regarding occurrences that have not been formally established. (Marina et al, 2016: 1852)  

Rumors discuss significant occurrences that relate to a specific social group's demands and 

interests. It is the unmet wants and expectations of those needs that lead to perception and 

replication of received information. Rumor-spreading is the product of communal creativity 

and an effort to explain a difficult and emotional circumstance. Media rumours are unverified 

events that are reported by one or more people, vocally or in writing through mass media, 

disseminated and replicated utilising modern information and communication technology and 

then reiterated with dramatically altered looks from the time of the original transmitting until 

confirmation or denial. (Borodina & Zheltukhina, 2013: 129)  

Data Analysis   

Rumor: 1  
Let's examine how the BBC manipulates the truth and makes up tales about China. It 

celebrated protesters and their brutality to some extent and painted the rioting on Hong Kong's 

streets as a "prodemocracy" movement. The BBC's Grace Tsoi, who supported the Hong 

Kong rioters, and other reporters hurried to attack US rioters after supporters of US President 

“Donald Trump” attack of the Capitol on January 6, eloquently demonstrating what a double 

standard is. 

Rumor: 2  
In a recent article, it alleged that China's measures, which do not require people to stay put to 

celebrate the Lunar New Year, were a "clampdown" on the Chinese people. This accusation 

was made in addition to the numerous reports that denigrated China's lockdown policies after 

the epidemic broke out in China last year and portrayed them as repressive of human rights. 
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Rumor: 3  
BBC published that China is the responsible about the spreading of Corona virus: "The 

Chinese government deliberately speeded Corona virus to control the authorship of the private 

companies" It did so to criticize the Chinese government and to make it the responsible about 

the million’s deaths around the world.   

7. Results and Discussion   
China is the target of a BBC public opinion campaign. It has developed into a propaganda 

weapon for China's secessionist and separatist movements, endangering its national security 

with false information. It has adopted the current practise of making selected reports and 

degenerating into a rumour mill in order to help those secessionists. China has every cause to 

act against it in light of this. The penalty China has meted out to the British broadcaster is fair. 

If we don't react, it will be assumed that we accept anyone's attempts to malign us in this way. 

BBC must learn a lesson from China. 

China is not nearly as awful as the BBC suggests. Simply compare how China and the UK 

fared in the face of the epidemic. 

The BBC reporters should be ashamed of themselves for portraying China as "a living 

nightmare" and the West as "a utopia for human rights." In actuality, several British nationals 

who fled from China to the UK last year following the epidemic's onset wish they had stayed 

in China. 

The National Radio and Television Administration claims that BBC World News is no longer 

allowed to air because some of its reporting on China violated the standards of objectivity and 

truthfulness in journalism and because the programme has become nothing more than a 

bottomless rumour mill. In the West, it's fair to argue that it has taken the lead in creating and 

disseminating myths and lies about China. BBC also has a double standard approach to 

practically anything related to China. It has committed a sin, and now it is being punished. 

The BBC's reputation is rapidly deteriorating among Chinese people as a result of its 

inaccurate reporting and defamatory statements on China. Many Chinese individuals now 

view the broadcaster with contempt. BBC coverage on China's disease control efforts in 

general and Xinjiang in particular are frequently mocked by Chinese internet users. 

8. Conclusion  
The findings highlight the intricacy of rumour tracking and description in all of its varied 

features. Some rumours lack certain characteristics or have more particular characteristics, but 

each media outlet may produce its own attributes, purposes, and ideologies, and as a result, 

rumours can travel rapidly and have a big impact. 

Any social setting allows for the evolution of language and a rumor is a rhetorical marker of 

language in and of itself. Rumors can therefore change just like language does. Most 

individuals accept this argumentative technique on a social level since rumours develop 

spontaneously, much like scientific hypotheses, and require confirmation or refutation by 

other publications. 

The subject and disputes of rumours are always relevant because the desire of the recipient to 

learn about a matter that affects him is a significant stimulant to perceive and spread a 

rumour. In other words, a rumour that is untrue is not noticed, disseminated among many 

people, and quickly forgotten. The quest for knowledge to explain anything gets more intense 

when it involves a huge receiver and something that is difficult to understand but that he 

considers to be really significant. 

The veracity of information conveyed by rumours can vary greatly depending on whether it is 

true or fake, and if it contains details that falsify true information or give it some elements of 
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believability. Such differences are a result of the rumor plot changing as it adapts to the 

physiological requirements of the mass receiver during the rumor dissemination. 

The major causes of rumours spreading quickly include societal prejudices, ease of access to 

information from credible sources, and the availability of needs that are rising. Not because it 

looks to be true, but rather because it meets a physiological need that could not be met in 

another manner, rumour is spread and believed. 
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ÖZET 

21. yüzyıl değişimlerin ve gelişmelerin çok sık yaşandığı bir zaman dilimi olmaktadır. Bu 

yüzyılda çok fazla bilgi üretilmekte ve bu bilgilerin ülkelerin var olan sistemlerini etkilemesi 

çok uzun sürmemektedir. Ülkeler bu zaman diliminin gerisinde kalmama adına bilgi toplumu 

eğitim sistemini kullanarak ihtiyaç duyduğu insan profilini oluşturmakta, Ar-Ge faaliyetlerini 

arttırarak bilgi üretimi yapmakta, bilgi sektörüne uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu süreçte 

21. Yüzyıl öğrencisini yetiştirecek eğitim sistemine ülkeler ciddi önem vermektedir. Bilgi 

toplumuna uygun eğitim sistemi, ilerlemeci ve yeniden kurmacı eğitim felsefeleriyle 

oluşturulmaktadır. Bu eğitim felsefelerine uygun eğitim ortamları ve ders kitapları, öğrenme 

sürecinde ciddi rol oynamaktadır. Bu araştırma, eğitim ortamları ve ders kitapları açısından 

bilgi toplumu eğitimini incelemektedir. Aynı zamanda eğitim ortamları ve ders kitapları 

açısından Türkiye’nin eğitsel sorunlarını inceleyip çözüm modelleri bu araştırmada 

geliştirilmiştir. Eğitim ortamlarında; bilişim teknolojileri, internet, veri tabanlarına erişim 

imkanları, hedefleri kazandıracak materyaller, öğrenmeye elverişli ve öğrenmeye katkı 

sağlayan fiziksel düzen ve sosyal yapı, birlikte ve bireysel hareket etmeye olanak sağlayan bir 

sinerji kavramları incelenmiştir. Ders kitapları açısından; bilimsellik, güncellik, ilgi çekici ve 

merak uyandırma, görsellik, yazım dili, hedeflerin düzeyleri, hangi hedef düzeylerinin 

kazandırıldığı, içerik tasarım ilkeleri, e kitaplar kavramları üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler; Bilgi Toplumu Eğitimi, Eğitim Ortamları, Ders Kitapları 

 

ABSRACT 

The 21st century is a time period in which changes and developments are experienced very 

frequently. In this century, a lot of information is produced and it does not take long for this 

information to affect the existing systems of countries. In order not to fall behind this time 

period, countries create the human profile they need by using the information society 

education system, produce information by increasing their Research Development activities, 

and try to adapt to the information sector. In this process, countries attach great importance to 

the education system that will train 21st century students. The education system suitable for 

the information society is formed with progressive and reconstructive education philosophies. 

Educational environments and textbooks suitable for these educational philosophies play a 

serious role in the learning process. This research examines information society education in 

terms of educational environments and textbooks. At the same time, Turkey's educational 

problems in terms of educational environments and textbooks were examined and solution 

models were developed in this research. In educational environments; information 

technologies, internet, access to databases, materials to gain goals, physical order and social 

structure that are conducive to learning and contribute to learning, and a synergy that allows 

to act together and individually are examined. In terms of textbooks; scientific, up-to-date, 

interesting and intriguing, visuality, written language, levels of goals, which goal levels are 

gained, content design principles, e-books concepts are emphasized. 

                                                           
1
Bu Çalışma, “BOZASLAN, Hasan (2019). Eğitim Açısından Türkiye’de Bilgi Toplumu Yapısına Geçişi Engelleyen 

Faktörler. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Malatya, (Danışman: Prof. Dr. Feridun 
Merter)” doktora tezinden üretilmiştir. 
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Giriş 

Tarım öncesinden tarım toplumuna yeni bilgilerin üretimiyle geçilmiştir. Bu bilgi üretiminin 

başında şüphesiz toprağı işleme ve ürün elde etme bilgisi yatmaktadır. Tarım toplumundan 

sanayi toplumuna geçişi sağlayan en önemli bilgi ise buhar makinesinin keşfidir.  Buhar 

makinesinin keşfi ile sanayileşme, fabrikalaşma ve kitlesel üretimler olmuştur. Sanayi 

toplumunun oluşmasıyla sanayi toplumunun ihtiyacı olan beyaz ve mavi yakalı işçileri, 

modern eğitim yetiştirmiştir. Modern eğitimle ders kitaplarının hedefleri bilgi, kavrama ve 

uygulama düzeylerini kazandırmaktadır. Kitlesel eğitimle tek düze eğitim ortamları 

oluşturulmuştur. Bu eğitim sistemi ile bilgisayar keşfedilmiştir. Bu bilgisayarın keşfi ile 

bilişim teknolojilerinde çok hızlı ilerlemeler olmuştur. İnternet keşfedilerek hızlı bilgi akışının 

olduğu yeni bir zaman dilimi ile karşı karşıya kalan ülkeler eğitim sistemlerini güncellemek 

zorunda kalmıştır.    

Okullardaki Eğitim Ortamlarından Kaynaklanan Etkenler 

Bilgi toplumunun okullarında, sınıf mevcudu azami 24 kişi olmalı, her öğrenciye bir 

bilgisayar düşecek şekilde bilgisayar laboratuarları, geleneksel kütüphane ve e-kütüphane 

bulunmalı ve her öğrenci bilgi ağlarına kolayca ulaşabilmelidir. Ayrıca bilgi toplumu 

okullarında eğitim ortamları öğrencinin öz güvenini kazandıracak, öğrenciye güven verecek, 

öğrencinin akademik benlik duygusunu geliştirecek şekilde düzenlenmelidir. Eğitim ortamları 

demokratik düşünceyi geliştirecek, etkili iletişimi sağlayacak çok kültürlü anlayışa uygun hem 

milli hem de küresel kültürü öğrencilere aktaracak şekilde tasarlanmalıdır. Türk eğitim 

sisteminin eğitim kurumları; bilgiyi üretme ve bilimsel tutum ve becerileri kazandırma da 

okulların fiziki donanımının yetersiz oluşundan dolayı yeterli değildir. Cihangir’e göre, 

Türkiye’de eğitim kurumlarında sınıflar kalabalık, okul kitaplıkları yetersiz, bilgisayar ve fen 

bilimleri laboratuarları yetersizdir ayrıca sanal eğitim ortamlarına ve veri bankalarına ulaşım 

istenilen düzeyde değildir (Cihangir, 2010: 93). Keser’e göre, Türkiye’de okullardaki 

bilgisayar laboratuarları sayısı ve niteliği oldukça düşük seviyededir. Mevcut durumda 

okullarda öğrencilerin teknoloji kullanımı yetersizdir (Keser, 1989: 205). 

Türkiye’de eğitim öğretim sürecinde kullanılan sınıflar, yeterli genişliğe sahip değildir. 20 

kişilik olarak düzenlenmiş sınıflarda sınıf mevcudu 30-40 kişiye kadar ulaşmıştır. Bunun 

yanında sınıf aydınlatması, sınıf düzenleri yeterli görülmemektedir. Yılmaz ve Altınkurt 

tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de sınıflar kalabalık ve aydınlık değildir (Yılmaz 

ve Altınkurt, 2011: 952).  

Türkiye Cumhuriyeti eğitim kurumlarında yıllardır fiziki altyapı sorunları ve fiziki donanım 

sorunlarından dolayı, eğitim-öğretim nitelikli bir şekilde gerçekleştirilememektedir. Eğitime 

bütçeden yeterli pay ayrılmaması ve okullara gönderilen yetersiz ödenekler fiziki donanım 

eksikliklerine neden olmaktadır. Okullarda yakacak, elektrik, su ödeneği sıkıntısı 

çekilmektedir. “Bugünkü durumda okullar, çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek fiziki yapıdan 

yoksundur. Okul yapıları ve donanım yetersizliği, özellikle parasal kaynak yetersizliği 

eğitimin niteliğini olumsuz etkilemektedir” (Cihangir, 2010: 93). 

OECD ülkeleri ilk ve ortaöğrenim suresinin tamamı için öğrenci başına ortalama 81.485 dolar 

harcarken, Türkiye’de bu harcama 40.000 doların altındadır. Avusturya, Danimarka, İzlanda, 

Lüksemburg, Norveç, İsviçre ve A.B.D.’de ise 100.000 dolar veya üzerindedir (Muslu, 2010: 

43). 

Ülkemizde okullar ihtiyaçlara cevap verecek yapıdan yoksun bulunmaktadır. Bu sebeple 

okullardaki eğitim düzeyi ve verimde düşmektedir. Sınıf mevcutlarının yüksek olması, 

sınıflarda ışıklandırma ve ısıtmada yaşanan sorunlar, öğrencilere yetecek düzeyde tuvalet 

bulunmaması, spor salonu ve yemekhane eksiklikleri bu fiziksel eksikliklerden bir kaçıdır. Arı 

ve Saban’a göre fiziksel ortam olarak kabul ettiğimiz okul, sınıf ve okulun çevresi hakkındaki 
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sorunlar oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu sorunlar genelde okul binalarının teknik inşasının 

yanında okulun iç mekânının düzeni, sınıfın ışık, ısı gibi sorunlarıdır (Arı, Saban, 1999: 58). 

Bu özelliklerin başında öğrenme mekânlarının öğrencilere ders çalışma, öğrenme ve 

uygulama zeminleri hazırlaması, öğrencilere öğrenme konusunda duygu yoğunluğu 

kazandırması, farklı amaçlara hizmet edecek nitelikte özelliklere sahip olması, öğrencilerin 

estetik duygularına hitap etmesi gelmektedir (Aydın, 1988: 58). Çünkü eğitim ortamı, fiziki 

çevre düzenlemesinden inşasına kadar öğrenci üzerinde psikolojik etkilerde bulunmaktadır. 

Bu çevre öğrenmeyi ve devam eden gelişmeyi ya cesaretlendirecek ve arttıracak ya da 

önleyecek veya cesaret kıracaktır (Başar, 1988: 45). 

 

Tablo 1’de ülkelerde bulunan nüfus ve kütüphane sayısı verilmiştir.  

Tablo 1. Ülkeler, Nüfus ve Kütüphane Sayısı (Ortaş, 2004: 2). 
Ülkeler Nüfus Milyon Kütüphane Sayısı 

İngiltere 65 21.849 

Almanya 75 12.134 

Romanya 12 3.246 

İtalya 59 10,127 

Slovenya 2 60 

Avusturya 12 2.153 

Türkiye 76 1.292 

 

Tablo 1’e bakıldığında Türkiye, bilgi toplumu olmuş İngiltere ve Almanya’ya göre kütüphane 

sayısına göre çok geridedir. Türkiye kütüphane sayısına göre, yaklaşık olarak İngiltere’nin 

yirmide biri, Almanya’nın ise onda biridir. “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı 

Kütüphane İstatistiklerine göre; Türkiye genelinde 2014 yılında 1 milli kütüphane, bin 121 

halk kütüphanesi, 559 üniversite kütüphanesi ve 27 bin 948 örgün ve yaygın eğitim kurumu 

kütüphanesi olmak üzere toplam 29 bin 629 kütüphaneye sahiptir” (TUİK, 2014: 1).  

Türkiye’de kalabalık genç nüfusa hitap edecek yeterli sayıda fen bilgisi laboratuvarı yoktur. 

Öğretmen ve okul yöneticileri laboratuvar sayılarının azlığından ve fiziki şartların 

yetersizliğinden şikâyet etmektedirler (Böyük ve Erol, 2008: 2). 

Türkiye’de okulların fiziki alt yapı eksiklileri, okul binalarının estetik olmayışı, öğretmenlerin 

öğretme, öğrencilerin ise öğrenme isteklerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bunun sonucunda 

öğrenciler bilgiyi araştırma ve bilgiyi üretme becerilerini yeterince kazanamayacaklardır. 

Dolayısıyla öğrencilerin akademik performanslarını etkileyen okulların fiziki yapı yetersizliği 

Türk Eğitim Sisteminin bilgi toplumu eğitimine geçişini engelleyen önemli etkenlerdir. Bilgi 

toplumu eğitim anlayışına uygun eğitim ve öğretim ortamlarının özellikleri tablo 2’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Bilgi Toplumu Eğitimine Uygun Eğitim Ortamları                 F
İZ

İK
S

E
L

 

Renk, açık renkte olmalı.  

Sınıf mevcudu, maksimum 24 olmalı. 

Bilgisayar laboratuarı, her öğrenciye bilgisayar düşecek şekilde olmalı. 

Kütüphane, geleneksel kütüphane de olmalı aynı zamanda e-kütüphanelere ulaşacak ağ 

ortamları, gerekli yazılımlar ve telif hakları alınmalı. 

Temizlik; insan sağılığına pozitif etkileyecek şekilde düzenlenmeli. 

Isı uygun sıcaklıkta, ışık yeterli miktarda olmalı.  

   

P
S

İK
O

L
O

JİK
 

Eğitim ortamında; bütün materyaller öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde 

düzenlenmelidir Ayrıca bu materyaller, öğrencinin hazırbulunuşluğu dikkate alınarak 

tasarlanmalıdır. 
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Öğrencinin öz güvenini arttırmalıdır. 

Akademik benlik duygusunu pozitif yönde arttırmalıdır. 

S
O

S
Y

O
L

O
JİK

 

Demokratik olmalı. 

Etkili iletişim olmalı. 

Toplumun kültürüne uygun olmalı. 

Çok kültürlü anlayışa uygun olmalı. 

Küresel yurttaş olarak algılatılmalı. 

Tablo 2’den bilgi toplumuna uygun eğitim ortamlarının bireyin bütüncül olarak 

değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 

Bilgi toplumunda bireylerde bulunması gereken yeterliliklerden biri de teknoloji kullanım 

becerileridir. Bu becerileri kullanabilmek ve bu becerilerden yeni bilgiler keşfedebilmek için 

eğitimin ilk yıllarından itibaren bireyleri, bu teknolojilerle iç içe yaşatmak gereklidir.  

Teknolojik becerileri kazandırmak amacıyla TÜBİTAK vizyon 2023 projesini başlatmıştır. 

Kaynak’a göre TÜBİTAK tarafından hazırlanan vizyon 2023 Projesi çalışmasının ana teması; 

bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanabilen ve yeni teknolojiler üretebilen, 

teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir 

refah toplumu oluşturmaktır (Kaynak, 2008: 78). Bu becerilerin kazanılması için eğitim 

ortamlarında teknolojik alt yapının sağlanması gereklidir; çünkü birey içinde bulunduğu 

ortamın teknolojisiyle yetişmektedir. Bireyin bu teknolojik becerileri kazanabilmesi için 

bilgisayar, internet, akıllı tahta gibi bilişim teknolojileri araçlarının eğitim ortamlarında 

olması ve öğrenci tarafından kullanılması gereklidir.  

Eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçilebilmesi için öncelikle bireylerin bilgisayarla iç 

içe olması gerekmektedir. Dolayısıyla okullarda yeterince bilgisayarın olması gerekmektedir. 

Bu nedenden dolayı aşağıdaki tabloda ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki okuyan çocukların 

kişi başına düşen bilgisayar sayısı irdelenmektedir.  İlk ve ortaöğretim için bilgisayar başına 

öğrenci sayısında en düşük ve en yüksek değerlere sahip 5 ilin değerleri Tablo 3’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 3. Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı (DPT, 2011: 23) 
 İlköğretim                                                Ortaöğretim 

Sıra No İl adı Bilgisayar başına                                  

öğrenci 

İl adı Bilgisayar başına 

öğrenci 

1 Tunceli 10,4 Tunceli 8,6 

2 Artvin 11,9 Sinop 9,4 

3 Bayburt 12,6 Bilecik 10,1 

4 Burdur 13,9 Gümüşhane 10,1 

5 Gümüşhane 14,8 Artvin 10,3 

… … … … … 

77 İstanbul 41,1 Diyarbakır 47,9 

78 Antalya 41,4 Şanlıurfa 48,3 

79 Şanlıurfa 44,7 Gaziantep 53,4 

80 Bursa 49,5 Batman 56,7 

81 Gaziantep 51,9 İstanbul 65,3 
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Tablo 3’te görüldüğü gibi 1. Sırada olan Tunceli ilinde bile ilköğretimde 10,4; ortaöğretimde 

ise 8,6 düşmektedir. Bilgi toplumunun olmazsa olmazlarından biri, bilişim teknolojileridir. 

Bilişim teknolojilerinin en önemli araçlarından biri olan bilgisayarın okullarda yetersiz 

olması, Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçişini zorlaştıracaktır. Bu 

nedenle ülkemizde öncelikle eğitim kurumlarının bilgi toplumuna uygun hale getirilmesi ve 

düzenlenmesi gerekmektedir. Bu düzenlemeden sonra eğitim kurumlarında bilgi toplumuna 

geçiş için bir aşama kat edilmiş olacaktır. 

Bilgisayar laboratuarlarında, bilgi toplumunda kullanılabilecek, bilişim teknolojilerine ait 

araç-gereç kullanımları, bilgisayar yazılımları, bilgiye ulaşma, bilgiyi saklama ve üretme gibi 

beceriler kazandırılabilir. Türkiye’de okullarda bulunan bilgisayar laboratuarları Tablo 4’te 

gösterilmiştir. 

Tablo 4. Bilgisayar Laboratuarı Sayısı (DPT, 2011: 41) 
 İlköğretim Ortaöğretim Toplam 

Sıra 

No 

İl Adı BT 

laboratuarı 

sayısı 

İl Adı BT 

laboratuarı 

sayısı 

İl Adı BT laboratuarı 

sayısı 

1 İstanbul 2333 İstanbul 782 İstanbul 3115 

2 Ankara 816 Ankara 649 Ankara 1465 

3 İzmir 644 İzmir 493 İzmir 1137 

4 Konya 510 Konya 389 Konya 899 

5 Adana 392 Bursa 314 Bursa 671 

… … … … … … … 

77 Çankırı 47 Tunceli 44 Yalova 105 

78 Bayburt 40 Iğdır 43 Tunceli 83 

79 Tunceli 39 Ardahan 38 Ardahan 75 

80 Ardahan 37 Kilis 31 Bayburt 70 

81 Kilis 36 Bayburt 30 Kilis 67 

 

Okullarda bilgi iletişim teknolojilerini etkin kullanabilmek için bilgisayar laboratuarlarının 

olması gereklidir. Tablo 4’te Türkiye’de bilgisayar laboratuarına sahip illere bakıldığında 

sayının oldukça düşük olduğu görülmektedir. Bu durum öğrencilerin bilişim teknolojileri 

becerilerinin yeterli düzeyde olamayacağını göstermektedir. Öğrenciler belki ilerleyen zaman 

dilimlerinde bu bilişim teknolojileri becerilerini öğreneceklerdir ama bireyin gelişim süreçleri 

düşünüldüğünde kazanımların zamanında verilmesi, bilgi ve becerilerin zihinde ve zihin kas 

koordinasyonunda daha rahat yapılandırılabilmesini sağlayabilir. Bu sebeple ülkemizdeki ilk 

ve orta öğretim kurumlarındaki bilgisayar laboratuarı sayısının arttırılması gerekmektedir. Bu 

bilgisayar laboratuarlarının oluşturulması için eğitim kurumlarında bütçe ayrılması 

gerekmekte ve bunun sonucunda öğrencilerin bilgi toplumuna geçişte hazır hale gelmesi 

sağlanacaktır. 

Bilgi toplumunun eğitim programları ilerlemeci eğitim felsefesi ve yeniden kurmacılık eğitim 

felsefesine göre tasarlanmıştır. Bu eğitim felsefelerine göre tasarlanan programların kuramları 

yapılandırmacılık kuramı, iş birlikli öğrenme, çoklu zekâ gibi kuramları gibi 

bireyselleştirilmiş eğitime dayalıdır. Bu programlara göre sınıf mevcutları etkinlik temelli 

yapıya uygun olacağından sınıf mevcudunun sayısı programın işlenişine göre olmaktadır.  

Sınıf mevcutları ve eğitim programı ilişkisi, Sınıf içi bilgisayarların öğrenci sayısına göre 

yeterliliği, sınıflarda projeksiyon ve akıllı tahta uygulamaları, materyaller, fotokopi 

makineleri öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olmalıdır. Bilgisayar laboratuarları 

sayısı, kütüphane sayısı, sanal bilgi bankalarına erişim, spor salonları, yüzme havuzu, 

sanatsal, oyunsal aktivitelerin yapılacağı ortamlar, proje odaları, fen laboratuarları, konferans 

salonları, sınıf sıcaklığı, sınıfın boya rengi, sınıf aydınlatması, sınıfın fiziki genişliği, öğrenci 
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dolapları, öğretmen dolapları, özel eğitime tabi olan öğrenciler için sınıf düzeni, tarih bilinci 

için duvar köşeleri, bilim adamlarına yönelik posterler, bilgi üretmeye yönelik projelerin 

duyurulduğu afişler, projelerden ödül alan öğrencilerin reklamı, dijital pano uygulaması, doğa 

bilinci ve doğayı koruma adına botanik bahçeleri, rehberlik odaları, öğretmen odaları, okul 

idaresinin odalarına yönelik yeterlilikler bilgi toplumu eğitime göre tasarlandığında 

Türkiye’nin bilgi toplumu eğitimini uygulaması kolaylaşacaktır.  

Ders Kitaplarından Kaynaklanan Etkenler 

Bilgi toplumunda “bireyselleştirilmiş eğitim” (Terzi, 2002: 58) söz konusudur. 

Bireyselleştirilmiş eğitimde bireyin ilgisi, yetenekleri, zekâsı dikkate alınarak eğitim 

verilmektedir. Ders kitapları da bu doğrultuda hazırlanmaktadır. Zekâ türleri dikkate alınarak 

verilen eğitim şüphesiz başarıyla sonuçlanacaktır. Türkiye’de ise hala sanayi toplumlarına 

yönelik ders kitapları okutulmaktadır. “Türkiye’de ilköğretimde okutulan ders kitapları, bütün 

zekâ türlerine hitap edememektedir” (Karatatekin, Sönmez, Kuş, 2010: 151).  

İçerik tasarım modellerinden sarmal yapı; tekrara dayalı olarak bilginin yeni konularla 

ilişkilendirilerek öğretilmesidir (Demirel, 2004: 127). Sarmal yapı tekrara yönelik ve sürekli 

genişleyen bir formatta tasarlandığından insan zihninde bilginin yapılandırılması 

kolaylaşmaktadır. Türkiye’de okutulan kitaplar incelendiğinde sarmal tasarım modeli 

açısından yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. “ Ders kitaplarında sarmal yapıda sorunlar 

mevcuttur” (Özgen, 1993:53-55, Bayrak ve Bezen, 2013: 37).  

Türkiye’de okutulan ders kitaplarında bir diğer önemli sorun da; kitaplarda bilgi üretmeye 

teşvik edememekte, geçerliliğini yitirmiş ve günlük hayatta kullanılmayacak bilgiler mevcut 

(Karatatekin, Sönmez, Kuş, 2010: 151). 

Ders kitaplarındaki içerik yeni toplum sistemine geçişte yardımcı olmalıdır. Türkiye’de 

okutulan ders kitapları bu tarz değişimlere engel teşkil etmektedir. “Ders kitapları; bilgi 

toplumu kültürüne yönelik değişime destek vermemektedir” (Çalık ve Sezgin, 2005: 62). 

Ders kitaplarındaki görseller kazanımları, öğrencinin zihnine yapılandırmada yetersizdir 

(Demirciğlu, 2013: 103).  

Ders kitapları veri tabanlarına ulaşım, bilgi sektörüne, problem çözmeye ve öğrenmeyi 

öğrenme becerilerine yönelik beceri kazandırma açısından yeterli değildir. Türkiye’nin eğitim 

açısından bilgi toplumu yapısına geçişini engelleyen ilköğretim ders kitaplarında görülen 

sorunlar ve yetersizlikler (EARGED, 2008: 400): 

 Ders kitapları öğrencilerin ilgisini çekememekte,  

 Önemli görülen yerlerin dikkat çekecek biçimde (şekil, renk, grafik, metin vb.) 

verilme yetersizliği,  

 Etkinliklerin kazanımları karşılama açısından yetersiz oluşu,  

 Disiplinler arası etkileşimin yetersizliği, 

  Bilgilerin bilimsel yönden yetersizliği,  

 Ders kitaplarında bilgilerin aşamalık ilkesine uyguluk açısından yetersizliğidir. 

Türkiye’de üniversitelerde kullanılan akademik kitaplarda büyük sorunlar bulunmaktadır. 

Bunlardan birincisi; üniversitenin lisans bölümünde okutulan akademik kitapların lisans 

düzeyinin üstünde bir terminolojiyle yazılmasıdır. Geçmiş zamanda yazılan kitaplardan alınan 

ağır terminolojik cümleler, kitapların anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu da üniversitede 

okuyan öğrenciler için büyük bir problem oluşturmaktadır. Şimşek ve Adıgüzel’e göre 

Newton’un zamanında iyi yazılmış bir bilimsel kitap aynı zamanda çok satanlar listesine de 

girebilirdi; ancak bugün farklı disiplinlerdeki bilim insanları bile, bir diğer disiplinin 

kullandığı dil ve terminolojiyi anlayamaz hale gelmiştir (Şimşek ve Adıgüzel, 2012: 258). 

İkinci sorun ise, üniversitenin lisans bölümünde okutulan akademik kitapların sayfa sayısının 

fazla olmasıdır. Bu kitaplardaki sayfa sayısının çok olması, öğrencilerin başaramama 

duygusunu pekiştirebilmektedir. Gözler’e göre; öğrenciler, bir ders için çoğunlukla bin 

sayfaya yakın ders kitaplarını okumak zorunda kalmaktadırlar. Şüphesiz bir bilim dalını en 
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ince ayrıntılarına kadar inceleyen kitaplara da ihtiyaç vardır; ancak lisans öğrencilerinin bir 

dersi en ince ayrıntılarına kadar öğrenmeleri ne gerekli ne de yararlıdır (Gözler, 2007: 99-

102). 

Akademik ders kitaplarında göze çarpan üçüncü sorun ise, ders kitaplarındaki görüş 

karmaşıklığıdır. Bir konu hakkında çok fazla görüşün söylenmesi, konunun anlaşılmamasına 

neden olabilir. Bu sebepten dolayı akademik ders kitaplarının daha yalın ve basit şekilde 

yazılması gerekmekte, kitap içerisindeki görüş farklılıklarının azaltılması gerekmektedir. 

Alanında uzmanlaşmış bilim adamlarının konu hakkındaki fikirleri üzerine yoğunlaşılırsa, 

konu daha kısa şekilde anlatılabilir. Gözler’e göre; ders kitaplarında yazarlar o kadar çok 

görüş vermektedirler ki öğrenci yazarın kendi görüşünün ne olduğunu anlayamamaktadır. 

Kitapların birçoğunda “olabilir”, “yapabilir”, “edebilir”, “söylenebilir” şeklinde tereddüt 

içeren cümleler bulunmaktadır. Ülkemizde ders kitapları alanında bulanıklık, karmaşa ve 

hatta bir kaos hakimdir (Gözler, 2007: 99-103).  

Akademik ders kitaplarında görülen dördüncü sorun ise konuların anlatılış biçiminde öğretim 

ilkelerine uyulmamasıdır. Bir konu ders kitabında anlatılırken; basitten zora, bilinenden 

bilinmeyene, somuttan soyuta, yakından uzağa doğru gibi öğretim ilkelerine uyulması 

anlatılanların daha hızlı bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır.  “Ders kitaplarının hem 

içerik, hem de öğretim yöntemleri açısından yetersiz olması Türkiye’de öğretimin temel 

sorunlarının başında gelmektedir (Öztürk, 2011: 24). 

Akademik ders kitaplarında görülen önemli sorunlardan en önemlileri, akademik kitap 

seçiminin uygun bir şekilde yapılmayışı, kitap yazımında gerekli olan kurumsal bilgi ve 

bulgulara yer verilmeyişi, kitap yazımında bilimsel kaygıların dışında etnik, siyasi ve dini 

kaygılara yer verilmesi, araştırma sonuçlarının taraflı olarak ortaya konulmas, alan dışı 

uzmanların kitap yazması gibi sorunlardır. 

Gerek ilköğretim ve orta öğretim, gerekse yükseköğretim kitapları bilgi toplumu okullarına 

uygun kitaplar değillerdir. Bilgi toplumu eğitim sisteminde ders kitapları bilgi üretimini 

kolaylaştıracak şekilde uzun bir sürede hazırlanırken, ülkemizde ders kitapları çoğu zaman 

alan dışı uzmanlar tarafından kısa sürede yazılmakta ve bilimsel, kurumsal bilgi ve bulgulara 

yeterince yer verilmemekte, öğrencide merak uyandıracak ve öğrenciyi düşünmeye sevk 

edecek etkinlikler ve konular ders kitabı içerisinde bulunmamaktadır. Şu andaki ders kitapları 

öğrenciyi düşünceye sevk etmemekte, merak uyandırmamakta, sadece öğrencilere kalıplaşmış 

hazır bilgiler vererek öğrencilerin bu bilgileri ezberlemelerini sağlamaktadır. 

Üniversite ders kitaplarının kalitesi de doğrudan eğitimin kalitesi ile ilgili bir sorun olarak 

görülmektedir. İngilizce eğitim yapan üniversiteler için bu sorun hemen hemen 

bulunmamaktadır. Sonuçta herhangi bir ders için İngilizce yazılmış birden fazla kaliteli ders 

kitabı bulunmaktadır. Sorun Türkçe eğitim yapan üniversiteler için geçerlidir. Ders kitabı 

yazmak hem önemli bir deneyim hem de uzunca bir süre gerektirmektedir. Çoğu öğretim 

üyesi bu uzunca süreyi göze almamaktadır; o sürede merak ettikleri soruların peşinde 

koşturmak ve koşuşturmadan bir akademik makale çıkarmak onlara çok daha cazip 

gelmektedir (Özatay, 2014: 1). 

Ülkemizdeki ders kitapları daha çok bilgi ve kavrama düzeyindeki alt düzey kazanımlara yer 

verirken, bilgi üretimini kolaylaştıracak analiz, sentez ve uygulama düzeyindeki üst düzey 

kazanımlara daha az yer vermektedir. 

Tablo 5’te Ders kitaplarında bulunan soru türlerinin bilişsel alan taksonomisine göre 

sınıflandırılması yapılmıştır. 

Tablo 5. Türkçe Ders Kitaplarında Bulunan Soruların Bilişsel Alana Göre Dağılımı (Şahin, 

2010: 39). 

 

 

 

Ders 

Kitapları 

Bilgi Kavrama Uygulama Analiz Sentez Değerlendirme 

12.78 53.65 5.01 26.63 0 1.89 
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Tablo 5’ten anlaşılacağı gibi Türkçe ders kitaplarında yaklaşık % 33 civarında üst düzey 

düşünme becerileri bulunmaktadır. Bilgi üretimine yönelik bilişsel alanın sentez basamağına 

yönelik hiçbir soru bulunmaması, uygulama, analiz ve değerlendirme düzeyinde soruların az 

olması, Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçişi için engel teşkil 

etmektedir. Öğrencilere üst düzey becerilerin kazandırılamaması, bilgi toplumu eğitimine 

yönelik bilgi üretme, demokratik düşünme, lateral düşünme gibi becerilerin olmamasına 

neden olacaktır.  

Eğitim Ortamları Açısından Çözüm Modeli 

Türk Eğitim Sisteminin bilgi toplumu eğitim sistemine geçişini engelleyen ve eğitim 

ortamlarından kaynaklanan sorunların çözülmesi için şu şekilde bir çözüm modeli önerilebilir. 

Bilgi toplumu eğitim sisteminin eğitim ve öğretim ortamları öğretmen öğrenci, öğrenci-kitap 

etkileşimine dayalı tek yönlü iletişim ortamı olmamalı, bilgisayar, internet ve veri 

tabanlarından yararlanmayı sağlayacak eğitim-öğretim ortamları olmalıdır. Bu ortamlar; 

bilgiye ulaşmayı, araştırmayı ve bilgi üretmeyi temele alan bireysel öğrenmeye dayalı, her 

türlü bilişim teknolojilerine sahip fiziki ve sosyal mekânlar şeklinde olmasıdır. 

Şekil 1. Türkiye’nin Eğitim Açısından Bilgi Toplumu Yapısına Geçebilmesine Yönelik 

Eğitim Ortamları Açısından Çözüm Modeli 

 
 

Şekil 1’den anlaşılacağı üzere Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçişini 

sağlayacak eğitim ortamlarında; bilişim teknolojileri, internet, veri tabanlarına erişim 

imkanları, hedefleri kazandıracak materyaller, öğrenmeye elverişli ve öğrenmeye katkı 

sağlayan fiziksel düzen, öğrenmeye katkı sağlayan uygun sosyal yapı, birlikte ve bireysel 

hareket etmeye olanak sağlayan bir sinerji olmalıdır.  

Bilgi toplumunun oluşumuna yön veren eğitim ortamları irdelendiğinde; eğitim 

paradigmasının sanayi toplumunun eğitim paradigmasından farklı özellikler taşıdığı ortaya 

çıkmıştır. Bilgi toplumu eğitim modeli mekân olarak; bireysel araştırma, çıraklık, ekiple 

öğrenme, öğretmen rehberliği, hızla değişen esnek içerik ve çeşitliliği esas almaktadır 

(Hesapçıoğlu, 2001: 42). Bu doğrultuda eğitim ortamları esnek, sınıfın sosyal yapısına, 

psikolojisine, fiziksel çevreye göre olmalıdır.  
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Bilgi Toplumu Eğitim kurumları, yeni teknolojileri kullanarak öğrencilere esnek, hızlı ve 

ihtiyaçları doğrultusunda yaşam boyu öğrenme olanakları sunar. Bilginin birçok kaynaktan 

edinilmesi ve kullanılması söz konusudur. Bu yüzden veri tabanlarına erişim ve erişime 

yönelik becerileri kazandıracak teknolojiler, Türkiye’de eğitim ortamlarında olmalıdır (Oğuz, 

2004: 2). 

Her basamaktaki okullar, okullarda uygulanan programlar ve programlarda yer alan dersler 

için farklı eğitim ortamı oluşturulması gerekmektedir. Eğer değişik programların uygulandığı, 

dolayısıyla derslerin verildiği okul, bina derslik ve laboratuarları ile öğretim teknoloji ve 

materyalleri yoksa ya da yetersiz ise ve hemen hemen birbirinin aynısı ise bu eğitim ortamının 

uygun olmadığı kolayca söylenebilmektedir (Kaya, 2006: 28). 

Derslik yapısı, öğretmen niteliği ve kullanılması gereken öğretim teknoloji ve materyalleri 

bakımından farklı eğitsel çevrenin oluşturulması gerekmektedir. Bir öğretme etkinliği ne 

kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme daha iyi daha kalıcı ve daha izli olmakta, 

unutma da daha geç olmaktadır (Seferoğlu, 2006: 54). 

Türkiye, bilgi toplumuna uygun eğitim ortamlarına sahip olmalıdır. Bu ortamlar; sanal 

üniversitelere ve sanal kütüphanelere erişim sağlayabilmeli, asenkron ve eşzaman öğrenme 

imkânı sağlayacak yazılım ve donanımlara sahip olmalıdır. Türkiye üniversitelerinde gerekli 

alt yapı ve imkânlar sağlanarak bu sorunlar çözülmelidir. Sadece üniversite değil eğitim-

öğretim kademelerinin hepsinde bilgi toplumuna uygun eğitim ortamları oluşturulmalıdır.  

Ders Kitapları Açısından Çözüm Modeli 

Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına dönüşmesini engelleyen ders 

kitaplarından kaynaklanan sorunlar şu şekilde çözülebilir: Hazırlanan ders kitapları bilgi 

toplumu eğitim sisteminin amaçları olan, problem çözme, demokratik düşünme, bilgi üretme, 

eleştirel düşünme, üst düzey düşünme gibi amaçlara uygun olmalı, ders kitabı içerikleri 

güncel bilgilerden oluşturulmalı, görsel tasarımlara yer verilmeli, ilgi çekici ve merak 

uyandırıcı olmalı, öğrencilerin analiz ve sentez yapabilmelerine imkân tanımalıdır. Kitap 

içerisindeki bilgilere elektronik ortamlarda da ulaşılmalı ve en kısa zamanda “e-kitap” 

uygulamalarına geçilmelidir. Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçişini 

sağlayacak çözüm önerisi şekil 2’de gösterilmiştir. 

Şekil 2. Türkiye’nin Eğitim Açısından Bilgi Toplumu Yapısına Geçişi Sağlayacak Ders 

Kitapları Açısından Çözüm Modeli 

412

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 
 

Şekil 2’den anlaşılacağı üzere, Türkiye’nin eğitim açısından bilgi toplumu yapısına geçişini 

sağlayacak ders kitapları açısından çözüm modelini incelediğimizde; ders kitaplarının bilgi 

toplumu eğitim programları hedeflerine uygun olarak yazılması, bu hedeflerin yorumlanması 

ve ders kitaplarının yazılmasında bu hedefler göz önüne alınarak ders kitaplarının 

düzenlenmesi ve yazılan kitaplarında güncellenmesi gerekmektedir. Bilgi toplumuna eğitim 

sisteminin geçişinde yazılacak olan ders kitaplarının bilimsel, güncel, ilgi çekici ve merak 

uyandırması gerekmekte, öğrencilere görsel olarak hitap etmesi, öğrenciye uygun bir dilde 

yazılması, öğrencilerin uygulama analiz ve sentez yapılmasını sağlaması bunun yanında 

öğrencilerin değerlendirme yapmalarını kolaylaştırmaları ve benimsetmesi gerekmektedir. 

Ders kitapları yazılırken bunların yanında; içerik tasarım ilkelerine göre hazırlanarak özdeşim 

kurulacak bilim adamlarının kaynaklarından faydalanılmasının sağlanılması gerekmektedir.  

Lisans öğrencilerine yönelik olarak yazılmış ders kitapları hacim olarak fazla büyük 

olmamalı, o alanın ayrıntılarını değil, sadece temel ilkelerini öğretmekle yetinmelidir (Gözler, 

2007: 102). 

Ders kitapları bilgi toplumunun istediği becerileri içerdiğinde bilgi toplumu eğitimine yönelik 

olduğunu kanıtlayacaktır. Dolayısıyla ders kitapları, üst düzey becerileri kazandıracak bir 

tarzda içerik tasarımında olmalıdır. Özkütük, Silkü, Orgun ve Yalçınkaya (2003: 9) tarafından 

yapılan araştırmaya göre; ders kitaplarının düşünmeye ve öğrenciyi bir şeyler bulmaya 

yöneltici bir biçimde ele alınması, öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine 

olanak sağlayacaktır. 

Türkiye’nin Eğitim açısından Bilgi toplumu yapısına geçişi sağlayacak bilgi toplumu eğitim 

felsefesi doğrultusunda hazırlanmış ders kitapları; 

 e-kitap tarzında da olmalıdır. Rukancı ve Anemeriç’e (2003: 147-151) göre, E-

kitaplar; karanlık ortamlarda okumaya olanak tanıyan aydınlatma, ayarlanabilen font 

boyutları, not alma, metin işaretleme, birçok kitabı depolayabilme, videolarla donatılma, 

bilgiler içerisinde bazı kısımları ses ve görüntü olarak dinleme ve izleyebilme gibi niteliklere 
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sahiptir. Türkiye bilgi toplumu eğitimine geçişini hızlandırmak için bu tarz kitapları okuyacak 

bilgi iletişim teknolojilerini öğrencilere sunması gerekmektedir. 

 Öğrenciyi düşündürtmelidir. Öğrencinin sahip olduğu bilgileri sorgulamalıdır. 

Özgen’e (1993: 56) göre, ders kitaplarında, öğrencileri çalışmaya, araştırmaya, gözlem ve 

deney yapıp düşündürmeye yönelik hazırlık soruları olmalıdır. Her bölüm sonunda, dersin 

özelliğine göre değişik ölçme araçlarının kullanıldığı sorulara yer verilmelidir. 

 Bölgesel farklılıkları dikkate almalıdır. Güleç ve Demirtaş’a göre (2013: 76) 

programlar, hedef kitlenin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda gerektiğinde uzmanlar, okul 

yönetimi ve öğretmenler tarafından değiştirilebilen esnek bir yapıya sahiptir.  

 Bilimsel ve öğrenciyi çok yönlü geliştirecek şekilde olmalıdır. Özgen’e (1993: 53) 

göre, Türkiye’de okutulan ders kitapları bilimsel, tanımsal ve verisel yanlışlarla doludur. Bu 

yanlışlar kuramsal nitelikte olduğu kadar, bilgisel düzlemde de kendini göstermektedir.  

 Görsel olmalı ve ilgi çekmelidir. Özgen’e (1993: 57) göre, Ders kitapları, renkli 

resimler, şekiller, tablolar, grafikler, planlar ve haritalarla donatılarak, konularının anlaşılırlığı 

kolaylaştırılmalıdır.  

SONUÇ 

Bilgi toplumundan Toplum 5’e doğru geçiş sürecinde olan değişimden geri kalmamak için 

ülkeler her toplum türüne göre eksikliklerini gidermek durumundadırlar. Türkiye de bu 

değişim sürecinde eğitim ortamlarında ve ders kitaplarında bilgi toplumu eğitim sistemine 

uygun hamleleri yapmalıdır.   

Ders kitapları; bilgi toplumu eğitimine yönelik becerileri öğrenciye kazandıracak nitelikte 

tasarlanmalı, renkli resimler, şekiller, tablolar, grafikler, planlar ve haritalarla donatılarak 

konuların anlaşılırlığı kolaylaştırılmalı ve özellikle resimler, çocukların düzeylerine uygun 

olarak profesyonelce yapılmış olmalı, çoklu zekâya ve sarmal, piramitsel, konu-ağı, 

sorgulama merkezli tasarım modellerine uygun olarak yazılmalı, bilgi toplumu eğitim 

programları hedeflerine uygun olarak yazılmalı, bilimsel, güncel, ilgi çekici ve merak 

uyandırmalı ve öğrencilere üst düzey beceriler kazandırmalıdır.  

Türkiye’de okullardaki eğitim ortamları; fiziksel, sosyolojik, psikolojik açıdan öğrenciye 

kazanımlar elde ettirecek nitelikte düzenlenmeli, bilgisayar laboratuarları, Sanal 

kütüphanelere erişim, bilişim teknolojilerini etkin kullanabilecek ortamlar da tasarlanmalıdır. 

Eğitim ortamlarında; bilişim teknolojileri, internet, veri tabanlarına erişim imkanları, hedefleri 

kazandıracak materyaller, öğrenmeye elverişli ve öğrenmeye katkı sağlayan fiziksel düzen, 

öğrenmeye katkı sağlayan uygun sosyal yapı, birlikte ve bireysel hareket etmeye olanak 

sağlayan bir sinerji olmalıdır. Türk Eğitim Sitemine bağlı eğitim kurumlarında öncelikle sınıf 

mevcut sayısı, bilgi toplumu eğitimine uygun seviyeye getirilmeli, Okullardaki mevcut 

kütüphane, Fen ve Bilgisayar Laboratuar, spor salonu sayısı arttırılmalı, Okullardaki sıcaklık, 

soğukluk, aydınlanma, renk sorunları giderilmeli, yemekhanelerin ve kantinlerin niteliği ve 

niceliği öğrencilere uygun hale getirilmeli ve okul duvarların bilişim teknolojileri araçların 

yardımıyla eğitici görsellerle donatılması gereklidir.  

 

KAYNAKÇA 

1.  ARI, Ramazan, SABAN, Ahmet. (1999). Sınıf Yönetimi. Günay Ofset, Konya. 

2. AYDIN, Ayhan.  (1988). Sınıf Yönetimi, Anı Yayıncılık, Ankara. 

3. BAŞAR, Hüseyin. (1998).  Sınıf Yönetimi (Dördüncü Basım). Önder Matbaacılık, Ankara.  

4. BAYRAK, Celal ve BEZEN, Sevim. (2013). 9. Sınıf Fizik Öğretim Programında Yer Alan 

Konuların Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlara ve Yeni Öğretim Programına Yönelik 

Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of 

Education), Özel Sayı (1), 27-38. 

5. BÖYÜK, Uğur ve EROL, Mustafa. (July 2008). Fen Bilgisi Laboratuarları: Zorluklar ve 

Öneriler.  International Journal on Hands-on Science, Volume 2. 

414

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



6. CİHANGİR, Yazgı. (2010). Avrupa Birliği Bilgi Toplumu Projeleri ve Üniversite 

Kütüphaneleri. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 

Enstitüsü, İstanbul. 

7. ÇALIK, Temel ve SEZGİN, Feridun. (Mart 2005). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve 

Eğitim, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt 13, No 1, ss. 55-66. 

8. DEMİRCİOĞLU, Ebru. (2013). Dokuzuncu Sınıf Tarih Ders Kitabında Yer Alan Görseller 

Hakkında Öğretmen Görüşleri: Trabzon Örneği. Electronic Turkish Studies, 8(7). 

9. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (2013). Bilgi Toplumu İstatistikleri. 

(http://www.bilgitoplumu.gov.tr). 

10. EARGED (2008). 21. Yüzyıl Öğrenci Profili. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi 

Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara. 

11. GÖZLER, Kemal. (Kasım 2007). Hukuk Eğitiminde Ders Kitapları Nasıl Olmalıdır? 

Institutiones’in Yaklaşımı, Terazi: Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 15, ss.99-103. 

12. GÜLEÇ, İsmail, DEMIRTAŞ, Tuğba. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Ana Dili Ders Kitapları 

Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Sakarya. 

SAÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt  2, Bölüm 1, ss. 74-91. 

13. HESAPÇIOĞLU, Muhsin. (2001). Postmodern/Küresel Toplumda Eğitim, Okul ve İnsan 

Hakları. 21.Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi. O. Oğuz / A. Oktay / H. Ayhan, (Ed) 

Sedar Eğitim Araştırma Yayıncılık, İstanbul. 

14. KARATATEKİN, Kadir, SÖNMEZ, Ömer Faruk, KUŞ, Zeliha. (2010). Çoklu Zekâ 

Kuramına Göre Hazırlanmış Öğretim Etkinliklerinin Uygulanması ile İlgili Öğretmenlerin 

Düşünceleri ve Karşılaşılan Sorunlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, Sayı 2, 

ss. 145-157. 

15. KAYA, Zeki. (2006). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. PegemA Yayıncılık, 

Ankara. 

16. KAYNAK, Selahattin. (2008). Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Bilgi Ekonomisi ve 

Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Doktora Tezi Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Erzurum. 

17. KESER, Hafize. (1989). Türk Okul Sisteminde Bilgisayarların Kullanılması. Ankara 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, ss. 189-224, 

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511/6291.pdf  (Erişim Tarihi : 01/01/2015). 

18. MUSLU, Ahmet. (2010).  Türkiye’de Mesleki Eğitim Almış Nüfusun İstihdam Sorunları 

ve Çözüm Önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Sakarya. 

19. OĞUZ, Aytunga. (2004). Bilgi Çağında Yüksek Öğretim Programları. Milli Eğitim 

Dergisi, Sayı 164, ss. 1-10. 

20. ORTAŞ, İbrahim. (2004). Kitap Okuru Bir Toplum Muyuz ? 

http://turkoloji.cu.edu.tr/GENEL/ibrahim_ortas_kitap_okuru.pdf (Erişim Tarihi: 

01/05/2015). 

21. ÖZATAY, Fatih. (2014). Öğretim Üyeleri Kitap Yazmaktansa Makaleyi Tercih Ediyor. 

http://www.akademikpersonel.org/anasayfa/ogretim-uyeleri-kitap-yazmaktansa-makaleyi-

tercih-ediyor.html. (Erişim Tarihi: 06.02.2016). 

22. ÖZGEN, Bekir. (1993). Türkiye'de Ders Kitapları Sorunu ve Çözüm Yolları. Eğitim ve 

Bilim, Cilt 17, Sayı 87, ss. 48-59. 

23. ÖZKÜTÜK, Nilay, SİLKÜ, H.Aydan, ORGUN, Fatma ve YALÇINKAYA, Münevver. 

(2003). Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri. Ege Eğitim Dergisi,  Sayı 2, ss. 

1-9. 

24. ÖZTÜRK, İbrahim Hakkı. (2011). Ders Kitaplarında Özgünlük Sorunu ve Nedenleri: 

Tarih Ders Kitapları Örneği. Educational Policy Analysis and Strategic Research, Volume 

6, Number 1, pp.24-28. 

415

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



25. RUKANCI, Fatih ve ANAMERİÇ, Hakan. (2003). Bilgi Toplumu ve Toplumun 

Bilgilenmesine Kütüphanelerin Rolü. Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu, 

Ankara. 

26. SEFEROĞLU Süleyman ve AKBIYIK, Cenk. (2006). Eleştirel Düşünme Öğretimi, 

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 30, ss. 194-197. 

27. ŞİMŞEK, Hasan ve ADIGÜZEL, Tufan. (2012). Yükseköğretimde Yeni Bir Üniversite 

Paradigmasına Doğru. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 37, Sayı 166, s. 257-260. 

28. TERZİ, Ali, Rıza. (Yaz-Güz 2002).  Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen 

Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 155-156, ss. 1-12. 

29. Türkiye İstatistik Kurumu (2014). İstatistiksel Veriler (www.tuik.gov.tr.) 

30. YILMAZ, Kürşat ve ALTINKURT, Yahya. (2011). Öğretmen Adaylarının Türk Eğitim 

Sisteminin Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt 8, Sayı 

1, ss. 942-974. 

 

 

416

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



 

ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, resim sanatında yer alan sanatçıların sanat sürecine ve yaratıcılık 

boyutuna dayalı bir değerlendirme yapmaktır. Sanat eserinin ortaya çıkma sürecinde 

sanatçının kendisini ve çevresini kapsayan bir zaman ve eylem süreci devreye girmektedir. 

Sanat eseri, sanatçının ortaya koyduğu somut bir veri olarak biçimlenmektedir. Sanat tarihine 

bakıldığında, bir eserde toplumsal yapının öne çıktığı görülürken 20. yüzyılın başından 

itibaren sanat sürecini etkileyen olgular ile bireysel faktörlerin öne çıktığı bir eğilimin 

varlığına tanık olunmaktadır. Dolayısıyla, sanatçının geçmişte kazandığı sanat öğretilerinin 

yanında sanat sürecini etkileyen bireysel ve toplumsal ortamlar, sanatsal yaratıcılığını da 

etkilemektedir. Sanatsal yaratıcılık boyutunda sanatçının kişisel özelliklerin yanında 

uygulama, malzeme, teknik, yöntem, sanat ortamı gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu 

etkenlerin birlikte hareket etme durumu ise sanat sürecini oluşturmaktadır. Eser, bir 

biçimlenme halinin son aşaması ise onu oluşturan hazırlık süreci de bir o kadar önemli 

görülmektedir. Dolayısıyla, sanat üretimi çok boyutlu ve değişken unsurların etkisi altında 

şekillenen bir eylemdir. Bu sanat eyleminin ve sürecinin ana ögesi de sanatçının kendisi 

olmaktadır. Resim sanatında yaratıcılık olgusunun modern sanatla birlikte önem kazandığı 

görülmektedir. Aynı zamanda sanatçının içinde bulunduğu sosyal ortam ve zamanın 

koşullarını nasıl algıladığı da yaratıcılık açısından dikkate değer niteliktedir. Bu çerçevede 

sanat sürecinin incelerken hem sanat eserini anlama hem de yaratıcılığı besleyen ögelerin 

neler olduğunu belirleme, ele alınması gereken konular arasındadır. Sanatın çeşitliliği, 

sürekliliği ve değişiminde sanat süreci ve yaratıcılık üzerine kurulan diyalektiğin varlığı söz 

konusudur. Bu çalışma, nitel bir araştırma olup çalışma grubunu ise 20. yüzyıl içinde yapıtlar 

ortaya koymuş şu sanatçılar oluşturmaktadır: Lee Krasner (1908-1984), Andrew Wyeth 

(1917-2009), Albert Bitran (1931-2018), Fernando Botero (1932-), Ivan Eyre (1935-2022). 

“Bu sanatçıların sanatsal süreci ve sanatsal yaratıcılıkları nasıl bir görünüm sergilemektedir?” 

sorusuna cevap aranmıştır. Araştırmada ele alınan sanatçıların sanatsal süreçlerinin işleyişi, 

sanatçı kimlikleri ve yaratıcılık boyutları incelenmiştir. Sanatçıların sanat anlayışlarını ve 

üsluplarını ifade eden yapıtları üzerinde araştırma konusu bağlamında bir değerlendirme 

yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Resim sanatı, sanat süreci, sanatçı, yaratıcılık 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to make an evaluation based on the art process and creativity 

dimension of the artists involved in the art of painting. In the process of the emergence of the 

work of art, a time and action process that covers the artist himself and his environment 

comes into play. The work of art is shaped as a concrete data revealed by the artist. When we 

look at the history of art, it is seen that the social structure comes to the fore in a work, but 

since the beginning of the 20th century, we witness the existence of a trend in which the facts 

affecting the art process and individual factors come to the fore. Therefore, in addition to the 
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art teachings that the artist has gained in the past, the individual and social environments that 

affect the art process also affect his artistic creativity. In addition to the personal 

characteristics of the artist in terms of artistic creativity; factors such as application, material, 

technique, method, art environment are effective. The co-operation of these factors constitutes 

the art process. If the work is the last stage of a state of formation, the preparation process that 

creates it is considered equally important. Therefore, art production is an action shaped under 

the influence of multidimensional and variable elements. The main element of this art action 

and process is the artist himself. It is seen that the phenomenon of creativity in painting has 

gained importance with modern art. At the same time, how the artist perceives the social 

environment and the conditions of the time is also remarkable in terms of creativity. In this 

context, in the examination of the art process, understanding the work of art and determining 

the elements that feed creativity are among the issues that need to be addressed. In the 

diversity, continuity and change of art, there is a dialectic based on the art process and 

creativity. This study is a qualitative research and the working group consists of the following 

artists who produced works in the 20th century: Lee Krasner (1908-1984), Andrew Wyeth 

(1917-2009), Albert Bitran (1931-2018), Fernando Botero (1932- ), Ivan Eyre (1935-2022). 

What does the artistic process and artistic creativity of these artists look like? The answer to 

the question has been sought. The functioning of the artistic processes, artist identities and 

creativity dimensions of the artists discussed in the research were examined. An evaluation 

has been made on the works of artists expressing their understanding of art and their styles in 

the context of the research subject. 

Keywords: Art of painting, art process, artist, creativity 

 

1.Giriş 

Sanat, yaratıcılığın ve gizemin bir araya gelip buluştuğu noktadır. Sanatçı, yaşamının özetini 

ve paylaşmak istediği görüntüleri eserlerine serpiştirmektedir. Sanat yapıtlarının yeni bakış 

açılarıyla ele alınarak değerlendirilmesi sonucunda sanatçının sanat sürecine yönelik yeni 

yorumlara ışık tutulabilmektedir. Sanatsal yaratıcılık boyutunu ele almak karmaşık bir yapıyı 

çözümleme girişimidir. Sanatsal süreç ve yaratıcılık boyutunun merkezini oluşturan sanatçı, 

Giorgio Vasari’nin “Sanatçıların Hayat Hikayeleri” adlı eserinde yeni bir statüye ulaşmıştır 

(Whitham ve Pooke, 2018: 72). Biyografik bir yaklaşım, sanatçıların yaşamını öne çıkartırken 

eserin oluşumunda büyük rol oynayan öznel bilincin farkındalığına ait sürecin oluşmasında 

önem kazanmıştır. Artık sanatçıların dünyasına büyük bir pencereden bakmak eylemi, eserin 

hikayesini anlamaya ve tamamlamaya giden bir dinamiğe dönüşmektedir. Bu çözümleme 

içinde sanat yapıtının oluşum süreci, dikkat çekici bir alana dönüşmektedir. Sanatçıların 

biyografik yaşam anlatılarında yer alan detayların yaratıcılık boyutunda etkili noktalara 

dönüştüğü görülmektedir. Dolayısıyla sanatsal süreç ve yaratıcılıkta sanatçının bireysel 

özellikleri, çevresi, eğitim süreci, dönemin sosyo-kültürel yapısı ile çeşitli olgu ve olaylar 

aktif rol alan faktörlerdir. Modern sanat dönemi ile sanatçıların ortaya koydukları sanat 

üretimleri bağlamında sanat süreçleri ve yaratıcılıkta kişisel bakışın önemi kuvvetlenmiştir. 

Sanatçılar, başlı başına bireysel çerçevede ve bağımsız bir rolün içinde ele alınmalıdır. 

Sanatçının bir yapıt oluşturma süreci çok çeşitli değişkenleri içinde barındırmaktadır. 

Sanatçıların her birinde yeni olgu ve olaylar ile bunlara bağlı farklı değişkenlerin varlığını 

görmek mümkündür. Sanatçı, yaratıcılık yönlerini ve yaratıcılık izlerini yapıtında buluşturan 

bir bireydir. Yapıt, çok boyutlu kaotik bir problemin sonucu gibidir. Sanat yapıtı, başlı başına 

kişisel bir eylem ve düşünüş durumunun ortamını da temsil etmektedir. Yaratıcılık ise bu 

temsil etme şeklinin yollarını bulmayı gerektiren bir aşamadır. Yaratıcılıktan söz edebilmek 

için izleyiciye göre tavır almadan kâşif bir ruhla sanatsal sürecini yöneten ve yeni yaratıcı 

biçimler ortaya koyduğunu görmek gerekmektedir (Ragon, 2009: 23). Resim yapmanın 

coşkusunu: “Resim bir varoluş halidir… Resim kendini keşfetmektir. Her iyi ressam, olduğu 
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şeyi resmeder. Ben resmimin içindeyken ne yaptığımın farkında olmuyorum” sözleriyle dile 

getiren Pollock, sanat sürecinin derinliğine vurgu yapmaktadır (Cumming, 2008: 410). Sanat 

süreci, sanatçının bağımsız bir ortamda kendin olabilme halinin temsilini barındırmaktadır. 

Rank’a göre, yaratıcılık için bir şart olmamakla birlikte sanatçıların yapıtlarında bazen 

kavram arayışında bulundukları gözlemlenirken sanat yapıtlarının aslında bir kişilik 

durumunun yansıması olarak ele alınabileceği söylenebilir (Rank, 2022: 45). Sanat 

dönemlerinin ve akımlarının getirdiği kuramsal çerçeveden öte sanatçının öznelliğinin 

varlığına işaret eden bir düşüncenin öne çıktığı söylenebilir. Kandinski’nin de belirttiği gibi: 

“Her sanat eseri zamanının çocuğu, sık sık da duygularımızın anasıdır” söylemi sanat 

icrasının öznelliği ve çağın ruhunu yansıtması açısından değerlidir (Kandinski, 2021: 25). 

Sanatçı: “…kendine özgü bir bakışla çevresine bakar ve bu bakışı yaratan bir ideolojinin, bir 

savın ya sahibi ya da yandaşı olur” (Erinç, 2009: 33).  

Sanatsal süreçte önemli etkenler yer almaktadır. Bunlar; eğitim süreci, arkadaş grubu, 

sanatçının yaşamını sürdürdüğü şehirler, dönemin sanat hareketleri ve çevresel ortam olarak 

sayılabilmektedir. Bu araştırmada ele alınan sanatçıların birbirinden farklı çevreye ve yetişme 

tarzına sahip olmalarının yanında buluştukları ortak noktaları; üretken, çevresini iyi 

gözlemleyen, eserlerinde yerel unsurları taşıyan, sanatında süreklilik içinde kendini yenileyen 

bir profil çizmeleri olarak sıralanabilir. 

2.Sanat Süreci ve Yaratıcılık Bağlamında Sanatçılara Bakış 

Lee Krasner (1908-1984): Sanatçı, beş çocuklu bir ailenin dördüncüsü olarak dünyaya gelir. 

Sanatçının ailesi Odessa yakınındaki Spikov’un anti-semitik ikliminden kaçarak Amerika’ya 

yerleşir. Ailesi, geçinebilmek için küçük bir balık ve sebze dükkânı açmıştır. Sanatçının 

babası hassas, içe dönük olup iş dünyasından ziyade edebiyat, felsefe ve politika ile 

ilgilenmektedir. Annesi ise pratik düşünen, dükkânı çekip çeviren bir kişi olmuştur. Annesine 

göre Lee de kendisi gibi olmasına rağmen özgür bir ruh için çok fazlaydı. Sanatçı, ilk ismi 

olan Lena’yı Lenore olarak değiştirmiş ve daha sonra da Lee Krasner olarak tanınmaya 

başlamıştır. Sanatçının Amerikan kültürüne adapte olma duygusu ve kişisel olarak güçlü bir 

karakter içinde olması, sanat hayatında döneminde önemli bir konuma yükselmesine neden 

olmuştur. Lee Krasner: “bence tüm resimler biyografiktir” diyerek dolaysız bir şekilde sanatın 

hayatı yansıtan bir gerçek olduğunu vurgulamaktadır (Krasner, 2019). Sanatçı, bu söylemiyle 

resimlerinde yaşamla bağıntılı bir içerik ve biçim ilişkisinin var olduğunu belirtmektedir. 

Sanatçı, Amerikan toplumuna entegre olmak, bunun sonucunda da sanatçı olmak 

istemektedir. Bu amacına ulaşmak için geleneksel sanat eğitimi almayı seçmiştir ve daha 

sonra “Women’s Art School of the Cooper Union”a girmiştir. Sanatçı, 1929’da bu okuldan 

mezun olmuştur. Daha sonra Paris Ekolü’nü benimseyen bir sanat çalışması içinde yer 

almıştır (Engelmann, 2007: 9). 1929’daki Büyük Buhran nedeniyle dünyada yoksulluk 

yaygınlaşmış, dünya ekonomik bir krizin içinde kalmış ve büyük oranda işsizlik ortaya 

çıkmıştır. Daha sonra ülkenin sanatçılarını da kapsayan reformlar yapılmıştır. Bunun akabinde 

Aralık 1933’ten sonra binlerce sanatçı “Kamu Eserleri Sanat Projesi”ne dahil edilmiştir 

(Engelmann, 2007: 11). Le Krasner, New York’ta Greenwich Village’de; Stuart Davis, 

Jackson Pollock, Willeam de Kooning, Arshile Gorky, David Smith, Mark Rothko’nun da 

içinde bulunduğu sanatçı toplulukları ile bu projeye katılmıştır (Fineberg, 2014: 28). 

Avrupa’nın yaşadığı iki dünya savaşı sonrası Amerika’ya göç eden sanatçılar, Amerika’da 

sanatın yönünü şekillendirmede etkili olmuşlardır. Bu gelişmeler içinde de Amerika’da 

1943’ten 1950’lerin ortalarına kadar süren soyut dışavurumculuk, uluslararası bir etki yaratan 

sanat akımına dönüşmüş; Lee Krasner de akımın önde ismi Jackson Pollock ile bu akımda yer 

almıştır (Hodge, 2018: 42). Sanatçının Amerikan sanatının en önemli isimlerinden biri olan 

Jackson Pollock ile olan evliliği de ayrı bir öneme sahiptir. Jackson Pollock, sanatın yeni 

anlatım yollarına dair uygulamalar içindedir. Soyut dışavurumcu, performansa dayalı boyama 

tekniklerini deneyen yenilikçi sanatçı Pollock ile Lee Krasner, sanat dünyasının merkezi 
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konumuna dönüşen bu ülkede bir kadın sanatçı olarak üretken bir kimlik sergilemiştir. Hatta 

Krasner, Pollock’u sanat dünyasının önemli isimlerinden Kooning, Hofmann, H. Rosenberg 

ve C. Greenberg ile tanıştırmıştır. Lee Krasner’in, Pollock’un depresyon sorunlarıyla 

mücadelesi ve iyileşmesi adına onu olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Fineberg, 2014: 

90). Doğal soyutlamanın öncüsü olarak Hans Hofmann’ın önemli çalışmaları bu yönelime 

yakın duran sanatçıları doğrudan etkilemiştir (Danto, 2013: 27). 

Clement Greenberg, modernizmin kuramcısı olarak Soyut ekspresyonizmin Amerika’da 

gelişmesinde büyük role sahip biridir (Murray, 2009: 169). Dolayısıyla, Krasner’in böyle bir 

sanat ortamının gelişimi içinde bulunuşu yapıtlarında belirleyici bir role sahiptir. Lee 

Krasner’in Pollock ile olan birlikteliğinin, sanatının yönlenmesinde büyük bir etkisi olduğu 

kuşkusuzdur. Dönemin içinde Krasner, üretken ve yetenekli kadın sanatçı olarak kendini 

kanıtlamıştır. Sanatçı, sanat süreci kapsamında soyut dışavurumculuk anlayışı kapsamında 

yapıtlar üretmiştir. Bu resimlerde çizgisel etkilerin yanında lekesel bezemelerin yer aldığı 

görülmektedir. Lee Krasner’ın kolaj tekniğinin üst üste gelen etkilerinden hoşlandığı 

anlaşılmaktadır. Lee Krasner, erken dönem yapıtlarına otoportrelerle başlamış, “Little 

Images” serisiyle soyutlamalara yönelmiştir (Benmayer, 2019). Krasner, Henri Matisse ve 

Pablo Picasso’nun eserlerinden etkilenerek deneysel ve soyut sanatın içselliğini yansıtmaya 

çalışmıştır (Engelmann, 2007: 81). Sanatçının lirik soyutlamaya dayalı eserlerinde renklerin 

sınırlı tutularak bir uyum arandığı gözlenmektedir (Görsel 1, Görsel 3). Kolaj tekniğinden 

hareketle gerçekleştirmiş olduğu lekesel soyutlamalarında modernist anlayışın özelliklerini 

yansıtmaktadır (Görsel 2). Krasner, büyük ölçekli yapıtlarındaki geniş yüzeyler üzerinde 

uyguladığı soyutlamalarında akıcı ve dengeli bir düzenlemenin peşinde olmuştur. 

 

    
Görsel 1. Lee Krasner, “Sirena”, 1966, Tuval Üzerine Yağlıboya, 128,6 cm x 206,1 cm. / 

Görsel 2. Lee Krasner, “Palingenesis”, 1971, Tuval Üzerine Yağlıboya, 208,3 cm x 340,4 cm 

 

 
Görsel 3. Lee Krasner, “Polar Stampede”, 1960, Tuval Üzerine Yağlıboya, 243,8 cm x 412,4 

cm. 

Andrew Wyeth (1917-2009): Amerikalı sanatçı Andrew Wyeth, herhangi bir okul eğitimi 

almaması ile sanat eğitimini illüstratör olan babasından almıştır. Sanatçının resimlerinde 

görülen doğanın kaynağını ise çocukluğunun geçtiği çiftlik yaşamı oluşturmaktadır. Dönemin 
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sanat anlayışının uzağında titiz bir gerçeklikle manzaraların eşsiz güzelliğini, dinginliğini öne 

çıkartan, kendine has kompozisyonlarıyla bilinen bir sanatçı olmuştur. İç mekân, manzara ve 

portre türünde ortaya koyduğu yapıtlarında detayların zenginliğini veren gerçekçi bir anlayışa 

sahiptir. 1970’li yıllardaki Foto-Gerçekçilik akımı ile tanınırlığı giderek artmıştır (Erzen, 

1997: 1907-8). Wyeth’in sanat yapıtlarında görülen yalınlık ve sakinlik hissi, tinsel bir 

dokunuşu vurgulamaktadır. Uçsuz bucaksız bir kır görünümünde gerçeklik algısının yerini 

soyut bir kavrayış almaktadır. Andrew Wyeth, yapıtlarında “Tempera” tekniğini uygulamakta 

ve paleti ise dinginliğin ritmini veren bir seçime dayanmaktadır. Sanatsal yaratıcılığını farklı 

kılan şey, figüratif yaklaşımında kavramsal bir yapı ve soyutlama anlayışına yakın duran 

kompozisyon kurgusudur. Resimlerinde görülen sakinliğin içinde tinsel bir gerilim de 

sezilmektedir. Yalnızlaştıran bir boşluk, zamanın durdurulmuş ve bir hareket anının 

yakalandığı duygusunu vermiştir (Görsel 4). Sanatçı bu resimlerinde, sakin görünümlere 

saklanan ve içselliklerle dolu titiz bir biçimselliği uygulamıştır. Bu durum, sanatçının 

suluboya resimlerindeki heyecanlı ve dinamik yapısında da görülebilmektedir (Cumming, 

2008: 439).  

Sanatçının başlıca yapıtlarından biri olan “Christina’nın Dünyası” adlı resim, sanat anlayışının 

tüm yönlerini veren bir kapsama sahiptir (Görsel 5). Sanatçı, bu resimde çocukluğunun 

izlerine göndermede bulunarak bir çiftlik görünümünü seçerek geniş bir kır alanında seyirciye 

sırtı dönük bir kadın figürünü konumlandırmaktadır. Sanatçının yaşam süreciyle ilişki içine 

giren mekânsal tercih aynı zamanda bedensel bir engeli olan kadın figürünün uçsuz bucaksız 

bir boşluğa yerleştirilen özgür alanına dönüşmektedir. Zıtlıkların ustaca bir araya getirildiği 

bu resimde, sanatçının psikolojik yapıyı da figür ve mekân imgesiyle sağladığı görülmektedir. 

Geleneksel görüş ve tekniğe uyarlanan modern anlayışta sanatçının öznelliği sezilmektedir. 

Wyeth’in “Winter” adlı resminde, boşluğun ve yalınlığın içinde konumlandırılmış figürün 

hareketli bir şekilde yerleştirilmesi dikkat çekmektedir. Resmin içinde kaybolmayan bir 

dinginliğin varlığı söz konusudur (Görsel 6). 

 

 
Görsel 4. Andrew Wyeth, “Pentecost”, 1989, Tempera, 52,7 cm x 52,4 cm. 

    
Görsel 5. Andrew Wyeth, “Christina’nın Dünyası”, 1948, Pano Üzerine Tempera, 82 cm x 

121 cm. / Görsel 6. Andrew Wyeth, “Winter”, 1946. 
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Albert Bitran (1931-2018): İstanbul doğumlu sanatçı Albert Bitran, Saint Michel Fransız 

Lisesinden mezun olmuş ve yaşamının ilk yıllarını Pangaltı'da geçirmiştir. İstanbul’un bu 

semtlerine ait kültürel ve tarihi dokuları, dar sokakları, pasajları, denizi ve adaları sanatçının 

hayal gücünü etkilemiştir. Albert Bitran'ın birçok dil bilmesi ve yetiştirilme tarzı açısından 

uluslararası kariyerinde önemli bir detay olmuştur. Sanatçı, 1958'de Claude Ledoux ile 

evlenmiştir (Dianedepolignac, 2023). Bitran’ın sanat yaşamı, iki farklı kültüre sahip ülkeler 

arasında başlamıştır. Sanatçının erken yaşlarda resme olan ilgisi, gözlemci yönü ve 

üretkenliği, sanat sürecinin temelini oluşturmuştur. 1945-1960 yılları arasındaki Paris 

Ekolü’ne bağlı eserler üreten Türk sanatçılar arasında gösterilen Albert Bitran’ın sanatla 

buluşması İstanbul’da başlamıştır. Kula Özerden’in aktardığına göre, bu sanat sürecine dair 

Bitran şunları ifade etmiştir: 

          “Akademik bir resim eğitimi almadım ancak resme ilgim çok erken yaşta başladı. 

Birçok klasik kopya yaptım. Kompozisyonu böyle öğrendim. Mesela Fragonard, 

bir de Cézanne yaptım... O tarihlerde yağlıboya tekniğini bilmiyordum, karakalem 

yapıyordum. Hoş bir Ermeni komşumuz vardı, bana: ‘Burgazada’ya git tabiata 

bak, gökyüzüne bak, resmini yap.’ dedi. ‘Ama maviyi de çok kullanma, beyazla 

karıştır, yoksa lacivert olur.’ diye de uyardı. Maviye beyaz karıştırır, gökyüzünün 

rengini tutturmaya çalışırdım. Ben on beş yaşında profesyonel oldum” (Kula 

Özerden, 2005: 93-94).  

Albert Bitran’ın sanatta erken yaşlarda bir üslup elde etmesi başarılarına bir ivme 

kazandırmıştır (Sönmez, 2022: 87). Albert Bitran, 1949 yılında mimarlık eğitimi almak üzere 

Paris’e gitmiştir ve çok geçmeden mimarlık eğitiminden uzaklaşarak soyut resim ile 

ilgilenmeye başlamıştır. Sanatçı, ilk sergisini Paris’te Galerie Arnaud’da 1951 yılında 

açmıştır. Bu sanat galerisi aynı zamanda dönemin avant-garde sanatçıları için önemli buluşma 

yeri olup lirik ve informal sanatın merkezi olmuştur. Sanatçının bu galeride Henri Pierre 

Roche’la tanışması, soyut sanat çevreleriyle yakın ilişkiler içinde olmasına neden olmuştur. 

Galeri, 1953’te “Cimaise” adlı dergisini çıkarmaya başlamış ve dergide Bitran’ın eserleri de 

yer almıştır. Böylelikle Bitran, Paris çevrelerince giderek tanınırlık kazanmaya başlamıştır 

(Kula Özerden, 2005: 154). Aynı şehirde birçok sergiye katılan sanatçı, dönemin sanat 

anlayışına paralel olarak soyutlamalara yönelmiş ve Paris Ekolü’nün etkisinde kalmıştır. Bu 

süreçte de Paris’te bulunan Türk sanatçı arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Bitran, Scola 

Cantarum’daki sanat söyleşilerine katılarak sanatsal üretim sürecinde aktif olmuştur (Kula 

Özerden, 2005: 94).  Bağımsız “salon” sergileri ile Nejad Melih Devrim ve Mübin Orhon bir 

araya gelmiştir (Artam, 2023). Fransa’da geçen yıllarda ilk başlarda geometrik soyut resimler 

yaparken 1952 yılında yönünü lirik soyutlamaya çevirmiştir (Kula Özerden, 2005: 94). 

Sanatçı, 1953 ve 1954 yılları arasında resimlerinde lekenin önem kazandığı sanatsal sürece 

geçmiştir (Sönmez, 2000). Sanatçı sonraki yıllarda da seramik, gravür, litografi ve farklı 

malzemelerle sanat üretimlerinde çeşitlilik içinde olmuştur. Sanatçının farklı ülkelerde 

gerçekleşen çeşitli grup sergilerine katıldığı bilinmektedir. 

Albert Bitran’ın sürekli olarak kendini yenileyerek öznelliğinin peşinden gittiği 

görülmektedir. Sanatçı için geometri, mimarlık eğitiminin getirdiği bir biçim ve modernizm 

özelliklerini taşıyan bir kaynak durumundadır. Sanatçının sanat üretimlerinde farklı resim 

uygulamalarına yöneldiği sanatsal arayışlarında kendini yenileyen bir çaba içinde olduğu 

görülmektedir. Zaman zaman formlar yumuşayarak lekesel etkiler öne çıkarken geometrik 

formlar ise resmin içine gizlenir. Bazen de resimlerinde çizgiler, geniş renk lekeleri arasında 

mekânsal bir etki uyandıracak şekilde konumlandırılır. Tüm bu arayışlar döngüsünde biçim ve 

içerik bağlamında kişisel bir tarzın oluştuğunu görmek mümkündür. Albert Bitran’ın soyut 

çalışmalarında ifadeci bir anlayışa yöneldiği ve içselliği öne çıkarttığı görülmektedir 

(Germaner, 2008: 13). Albert Bitran’ın 1956 yılında yaptığı “Bir Manzaranın Doğuşu” adlı 

eseri sanatçının sonraki dönem eserleri için dönüm noktası olmuştur.   
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Sanatçının İstanbul ile bağı sanat sürecinin genelinde varlığını hep hissettirmiştir. İstanbul’da 

doğan Fransız asıllı sanatçı, bu şehrin tarihi dokusuna ve doğal güzelliğine tanık olmuştur. 

İstanbul’un zengin atmosferi sanatçının bilincinde yer etmiş olup zaman zaman bu durumun 

eserleri üzerinde etkisi olduğu dile getirilmiştir. Sanatçının İstanbul ile ilgili bağını Sönmez şu 

şekilde ifade etmektedir: “…büyük bir tutkuyla bağlı olduğu İstanbul'a sık sık gidip gelerek 

resmini bu kentin yeraltı kaynaklarından beslemeyi sürdürdü” (Sönmez, 2000). Eleştirmen ve 

sanat tarihi profesörü Jean-Luc Chalumeau, Bitran’ın resimlerinde İstanbul’un mimari 

yapılarının etkisi bulunduğunu ve anılarının izinde gerçekleştirdiği bu soyutlamalardan 

formun hafızasını biçimlendirdiğini ifade etmektedir (Chalumeau, 2023). Albert Bitran, 

İstanbul’da Yapı Kredi Kâzım Taşkent Sanat Galerisi'nde yer alan ''Paris Okulu ve Türk 

Ressamları'' sergisi için Necmi Sönmez ile yaptığı röportajda kentle ilgili olarak şunları 

söylemektedir: “Yürümek hissetmektir. Eskiden yürüdüğüm semtlerde yürüyorum, mesela 

Beyoğlu'ndan Maçka'ya ve etrafı. Beşiktaş'tan Şişli'ye. Bir defa Yeniköy'e kadar gittim. 

Buraları sanki kütüphanem gibi, çocukluk kütüphanem. Yarı silinmiş mekânlarda kendimi 

huzurlu buluyorum” (Sönmez, 2000). Sanatçının resimlerinde gözlemlenen lirik soyut 

düzenlemelerde mimari ögelerin izlerinin yanında yalın bir leke kullanımının tercih edildiğini 

söylemek mümkündür. Sanatçının İstanbul’a ait kültürel ve tarihsel görünümlerinin etkisi 

altında kalarak “Kemerler Dizisi” adlı resimlerine yansıttığı anlaşılmaktadır. Bu resimlerde 

görülen dairesel formlar renk lekeleri arasında mekânsal bir katkıyla kurgulanarak 

kompozisyonda kişisel bir sezginin uzantıları olarak görülmektedir. Sanatçı, kendi ifadesiyle 

resimlerine dair şunları söylemektedir:  

         “Benim İstanbul'daki gezintilerim aynı şekilde resmime de yansıdı, gerçekle 

yorumlama arasında bir yol… Zannederim ki resmin hakikati iki 

boyutluluğundadır. Bu bir estetik zarafet değil resmin malzemesinden başlayıp 

kurgulanmasına dek uzanan bir doğrudur. İstanbul'daki yürümeler aynı zamanda 

yokluklar, yıkılmış, tahrip olmuş yerleri gösterebilir. Bu da resmimin bir 

parçasıdır. Yani bütünselliğin silinmesi ve arkada kalanların, tıpkı hayattaki gibi, 

ön plana çıkarılması…” (Sönmez, 2000).  

Resimlerindeki soyutlamalarda geometrik formların çevresinde dolaşan renkli lekesel 

biçimler kendiliğinden ve birbiriyle içsel bir birliktelik hissi uyandırmaktadır. Bu etkiyi sanat 

yapıtında estetik bir ilişki düzeyinde buluşturma eylemi sanatçının kişiselleşmiş çıkarımına 

dönüşmektedir. Yaratıcılığın ortaya çıkmasında çağın ve çevrenin ruhunu sezinleme becerisi 

yatmaktadır. Soyut resimlerinde yer alan kompozisyon kurgularında yalın bir anlayışın 

egemen olduğu görülmektedir. Resimlerinde merkeze konumlandırılan geometrik formun 

etrafında yavaş, tutarlı bir şekilde dolaşan lekeler bir araya geldiğinde dinamik bir bütünü 

sergilemektedir (Görsel 7-9). Resimlerindeki dinamik görünümü sağlayan şey ise, biçim ve 

renk uyumunun duyusal etkilerin karşılığını verecek kişiselleştirildiği hissidir. Sanatçının bu 

resimleri lirik soyutlamanın çarpıcı örnekleri arasındadır. 

         “Bitran’ın resminde renk önemli bir rol oynuyor, renk resme sanki elle tutulabilen 

yapısal bir faktör olarak katılıyor, yapıtlarında çizgi ile renk arasındaki 

mücadeleyi hissetmemek mümkün değil. Çizgi bir yerde başlıyor ve sanki evrenin 

derinliklerinde kayboluyor; biçim dünyası sürekli zorlanıyor, horlanıyor; 

dörtgenler üçgene, üçgenler yamuğa dönüşüveriyor; daireler özel anlam kazanıyor 

ve en önemlisi biçimi çevreleyen konturlar kırılıyor…” (Tacar, 2023).  

Albert Bitran’ın resimlerinde renk, dengeli ve azaltılmış ölçekte dolaşmaktadır. Sanatçı, renk 

konusunda temkinli olup rengi amaca götüren bir yol olarak görmektedir ve resmin kendi 

içinde bir serüvene sahip olduğunu vurgulamaktadır (Sönmez, 2000). Sanatçının 

yaratıcılığında ve seçimlerinde duyusal yanının ağır bastığı anlaşılırken kompozisyonlarında 

görülen belirsizlik görünümleri de yapıtlarında estetik bir dinamizmle buluşmaktadır. 

Sanatçının mimarlık eğitiminden gelen geometrik biçimlere olan ilgisi soyutlamalarının 
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kaynağını oluşturmuştur. Sanatçı geometriyi katı ve keskin görünümünden çıkarıp yumuşak, 

canlı, sıcak bir etkiyle buluşturmuştur. Yaratıcılık sürecinde bu formlar yaşam kesitlerinden 

gelen anıların sembolünden kişisel bir çizgi ve renk ilişkisine dönüşmüştür. Sanatçının 

duyusal bir bakışı öne çıkartan yaklaşımında geçmişle bugün arasında devam eden 

sürekliliğin izlerini görmek mümkündür.  

Albert Bitran’ın resimlerinde gözlemlenen soyutlamalardaki sezgisel yön, iki farklı kültürden 

gelmektedir. Sanatçının sanatsal sürecinde gerçekleştirdiği seyahatleri ve dönemin sanat 

ortamına tanık oluşu oldukça etkili olmuştur. Sanatçının aldığı mimarlık eğitimi ise 

eserlerinde mekân oluşturma düzeninde ve geometrinin yalın formlarını kullanmasında yön 

vermiştir. Sanatsal sürecin dinamikleri arasında bulunan mimarlık eğitiminin pratiklerini 

yaratıcılığının kilit temasına dönüştüğü görülmektedir. Albert Bitran’ın gençliğinin geçtiği 

İstanbul’a ait izler, resimlerinde lirik bir soyutlamanın merkezinde yer almıştır. Bu izler, 

çağının sanat anlayışına karşılık olan soyutlamanın kişisel bir üsluba dönüşmesinde rol 

oynamıştır. Sanatçının sanatsal yaratıcılık boyutunda ilham için tetikleyici, düzenleyici ve 

kaynak teşkil etmesi anlamında kültürel öge izleklerinin yoğun bir şekilde yer bulduğunu 

söylemek mümkündür. 

 

 
Görsel 7. Albert Bitran, Kâğıt Üzerine Karışık Teknik, 66 cm x 51 cm.      

    
Görsel 8. Albert Bitran, “Composition Verticale”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1977, 76 cm x 

57 cm. / Görsel 9. Albert Bitran, “Siyah, Sarı ve Mavi”, 1991. 

 

Fernando Botero (1932-): Kolombiyalı ressam ve heykeltraş Fernando Botero, kendine has 

üslubunda gerçekleştirdiği figürleriyle tanınmaktadır. Sanatçı 1951 yılında ilk sergisini 

Bogotá’da açmıştır. Sanat eğitimini Madrid’de San Fernando Güzel Sanatlar Akademisinde 

devam etmiştir ve Floransa’da da fresk teknikleri üzerine eğitim almıştır (Rona, 1997: 275). 

Sanatçının sanat süreci boyunca farklı sanat akımlarına dahil olan yapıtlar ortaya koymasının 

yanında kişiselliğini sergileyen yapıtlarında, abartının çıkış noktası olarak seçildiği figüratif 
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yaklaşım, bir kimliğe bürünmüştür. İlgi çekici olmasının yanı sıra yaratıcılığın bariz öne 

çıktığı yaklaşımı, sanatçıyı farklı bir düzeye çekmektedir. Dönemin sanatçıları içinde ve 

çağdaş sanat çağında Botero, gelenekseli yeniden güncellemiştir. Sanatçı, 1960’ta New 

York’a giderek burada Amerika’ya kayan sanat merkezinin içinde bulunmuş ve burada 19. 

yüzyıl Kolombiya halk sanatına ilgi duymuştur (Rona, 1997: 276). Fernando Botero, 

İtalya’nın Pietrasanta şehrinde yaşamını sürdürmektedir. Botero, modern resim anlayışına 

uygun yapıtlar üretirken aynı zamanda ilerisi için öznel bir yolun kapılarını aralamıştır. Bu 

arayış içinde figür, yapıtlarının vazgeçilmez ögesi durumunda yer almıştır.  Botero, sanat 

yapıtlarında vurguyu hacimsel yapı üzerinde öne çıkartan çağdaş bir anlayış geliştirmiştir 

(Görsel 10-11). Sanatçının keskin, cesur sayılabilecek bir form anlayışını seçmesinde 

Kolombiya halk sanatının etkisi olduğu hissedilmektedir. Sanatçı, sanat sürecinde yeni bir söz 

ve yeni bir biçim dilinin arayışını sürdürmektedir. Botero’nun resimlerinde bu biçim arayışı 

sistemli, dingin ve kararlı olmasının yanında zıt bir duyguyu da açığa çıkartmaktadır. 

Resimlerinde bütünün ulaştığı yalınlıkta öznelliğin zaferine tanık olunmaktadır. Figürler 

sanatçının müsaade ettiği alan ve uzam içinde dolaşırken sanki hep böyle vardı ve var olmaya 

devam edecek düşüncesine yöneltmektedir. Resimlerinde, izleyicide yeni bir görme bilincinin 

oluşturulması eylemine yönlendirilmektedir. Botero, sanata dair düşüncelerini ifade ederken 

gizemli bir uğraşın varlığıyla mücadelesini tarif etmektedir. Sanatçı resimleriyle ilgili 

duygularını şöyle dile getirmektedir: 

         “Resim yapmak tedirgin edici bir uğraştır. Sanatçı, uğraşının ustası olmadığı ve 

dile getirmek istediği şeyi tam olarak bilmediği sürece, sürekli bir kaygı içinde 

yaşar… Sonra, ressamın tekniğe egemen olduğu an gelir ve bununla eşzamanlı 

olarak bütün fikirleri açıklık kazanır; o zaman bu fikirleri olduğu gibi tuvale 

aktarma arzusu öyle kesin ve zorlayıcı bir niteliğe bürünür ki resim yapmak 

sevince dönüşür” (Chiappini, 2010: 8).  

Sanatsal süreçte verilen mücadelenin kişisel bir yorumunu yapan Botero, yapıtın gerçekleşme 

aşamalarında görülen psikolojik durumların çeşitliliğine vurgu yapmaktadır. Sanat, bir 

üretimdir ve bu üretim sancılı bir oluşu içermektedir. Sanatçının yaşamında farklı kültürlere 

ait birikimlere yer açılması, sanatının penceresinde de geniş bir alan yaratmıştır. Kültürel 

zenginliklere açık olmak ve bu mizacı barındırmak, sanatsal yaratıcılıkta esnek ve cesur 

hamleler alma kabiliyetini de getirmektedir. Başlıca usta sanatçıların yapıtlarını yeniden 

yorumlama girişimi, içinde isyan ve saygıyı barındırırken aynı zamanda ustaları aşmanın en 

cesur bir adımı olarak düşünülebilir. Botero için bu girişim başarı ile tamamlanmış 

görülmektedir. Botero’nun klasikleri yeniden yorumlaması, natürmortlar, eğlence mekanları, 

Latin Amerika yaşamından sahneler ve yerel temalar gibi çok çeşitli konular Botero’nun 

hayal dünyasında yeniden biçimlenmektedir. Tüm bu konular, yeni bir görüşle biçimlenen 

hacimli, yumuşak bir duygu uyandıran içsel ideaların yankılarına dönüşmektedir. Botero’nun 

resimleri derinlik hissi verirken kapsayıcılık, çoğulculuk duygusunu da taşımaktadır. 

Sanatçının farklı ülkelerde ve şehirlerde bulunmuş olmasının yanında kendi topraklarına olan 

bağlılık ve özlem duygusu resimlerinde hissedilmektedir.  Sanatçı, şu sözleri ile özlemini dile 

getirmektedir:  

         “Resimlerimde gençliğim sırasında tanıdığım bir dünya ile karşılaşabilirsiniz. Bir 

tür özlem bu, o özlemi çalışmamın merkezi konusu haline getirdim. On beş yıl 

New York’ta ve uzun yıllar Avrupa’da yaşadım; ama bu, mizacımda, yapımda ve 

Latin Amerikalı ruhumda hiçbir şeyi değiştirmedi. Ülkesiyle tam olarak 

bütünleşmiş birisiyim” (Chiappini, 2010: 9).   

Botero’nun sanatsal yaratıcılığı, Latin Amerika sanat anlayışını Avrupa sanatının 

özellikleriyle birlikte düşünerek yeni ve özgün bir dille bir arada kullanabilme cesaretinde 

başarılı olmasında görülmektedir (Chiappini, 2010: 29). Sanat, bir serüven ise bu serüvenin 

bir kahramanı ve sonu olmaktadır. Botero’nun resim ve heykellerindeki biçimsel dil, farklı 
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materyal ve görüşlerin doğru bir oranda buluştuğunu göstermektedir. Resimlerindeki 

uyarlamalar, kompozisyon seçenekleri, renkler, motifler, dokular gibi ögeler birbirine eşlik 

eden parçalara dönüşmüştür. Heykellerindeki şişme hissi, şişmanlık algısından öte rahatlık, 

akıcılık, bütünlük duygusunu veren bir biçim diline dönüşmüştür (Görsel 12).  

 

    
Görsel 10. Fernando Botero, Otoportre, 1992. / Görsel 11. Fernando Botero, Still Life with 

Mandolin, 1998. 

 
Görsel 12. Fernando Botero, “Woman with a Mirror”, 1987. 

 

Ivan Kenneth Eyre (1935-2022): Kanadalı sanatçı Ivan Eyre, Kanada’nın 20. yüzyıldaki en 

önemli sanatçılarından biridir. 1935’te Saskatchewan Tullymet’te doğan Ivan Eyre, mütevazı 

ve nazik bir profesör olarak tanındığı Manitoba Üniversitesi Sanat Okulunda da 30 yıllık bir 

öğretmenlik kariyerinde bulunmuştur. Sanat yapıtlarında, yaşadığı coğrafyanın kır 

manzaralarını kapsayan yapıtlar üretmiştir (URL-1). Sanatçının eserleri, nesnel gözleme ve 

sembolist felsefeye dayalıdır. Hayatının çoğunu yaşadığı Prairies’in sanatsal ortamı, 

sanatçının sanatsal sürecini etkilemiştir. Eyre, yapıtlarında grafiti, gravür gibi farklı 

tekniklerde üretimde bulunmuş ve aldığı pek çok ödül arasında 1974'te Kanada Kraliyet 

Akademisi Üyeliği, 1977'de Kraliçe'nin Gümüş Yıldönümü Madalyası, 1982'de Manitoba 

Üniversitesi Mezunlar Yıldönümü Ödülü yer almaktadır (URL-2). Yirminci yüzyılın en 

önemli ve üretken Kanadalı sanatçılarından biri olarak kabul edilmektedir (Reeve, 2023). 

Kanada çağdaş sanatçıları arasında yer almış olan sanatçı, uçsuz bucaksız kır görünümlerini 

içsel bir içgörü ile gerçekleştirmiştir. Sanatçının ülkesinin doğal görünümlerine olan ilgisi 

yapıtlarının odağını oluşturmaktadır. Sanatçı, babasıyla birlikte kasabaya yaptığı bir yürüyüş 

hatırası ile ilgili olarak şunları ifade etmektedir: 

         “O kadar sıcak olan o tozlu siyah toprak yol genellikle çatlaklarla doluydu veya 

küçük, düz çamur tortularıyla kaplıydı. Yol boyunca hava, hendekte büyüyen 

uzun yoncaların tatlı kokusuyla doluydu. Bu, babamın yakındaki bir çiftlikten 

manav veya süt tedarik etmek için kasabaya gittiği yoldu. Ona eşlik ettiğimde 

tempolu yürüyüşüne yetişmek için koştum” (Reeve, 2023).  
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Sanatçının çevresine karşı duyarlı ve gözlemci kişiliğini gösteren bu çocukluk anısı aynı 

zamanda resimlerinin bir rehberi gibidir. Ivan Eyre'nin yapıtları, insanı tempolu ve zengin 

ayrıntılarla dolu bir yolculuğa çıkarmaktadır. Sanatçının manzaraları onun yarattığı zihin 

manzaralarıdır (Reeve, 2023). Sanatçı, sanat sürecinde yerel motiflerin görsel etkilerini 

yorumlayarak yapıtlarında yansıtmaktadır. Bu resimlerde, Kanada’nın doğal dokusunun 

yanında tarihi ve kültürel kimliğine ait imgeler yer almaktadır (Görsel 13). Soyutlamalarla 

buluşturulan figürler, geniş bir manzara ile kurgulanmıştır. Bu manzaralar içsel bir görüşle 

betimlenmekte ve modern bir anlayışın izlerini taşımaktadır (Görsel 14-15).  

 

 
Görsel 13. Ivan Eyre, 1971, Tuval Üzerine Akrilik, 168 cm x 182,9 cm.  

      
Görsel 14. Ivan Eyre, “Field Point”, Serigrafi. / Görsel 15. Ivan Eyre, “Autumn Pass”, 1990, 

Tuval Üzerine Akrilik. 

3.Sonuç 

Araştırma kapsamında ele alınan sanatçılar: Avrupa’dan Amerika’ya göç eden bir ailenin 

çocuğu olan Lee Krasner, Amerikalı sanatçı Andrew Wyeth, İstanbul doğumlu Albert Bitran, 

Kolombiyalı sanatçı Fernando Botero ve Kanadalı sanatçı Ivan Eyre’dir. Bu sanatçılar, kendi 

hikayeleri içinde yer alan sanat süreçlerinde üretken olmuşlar ve yapıtlarında içsel bir görüşle 

yerel unsurların etkilerini yansıtarak yaratıcılıklarını sergilemişlerdir. Sanatçıların 

yaşamlarında yer alan ögeler, yaratıcı süreçlerinde oldukça etkili olmuştur. Üretimin 

kesintisiz sürdürüldüğü bir alanda gerçekleştirilen edimler, biçime dönüşerek özgün ve 

nitelikli bir yapıta bürünmektedir. Sanatçıların, yenilikçi olmalarının yanı sıra çevresel 

faktörlerle olan ilişkilerini gözlemleme becerilerini yapıtlarına birer iz olarak yansıttıkları 

görülmüştür. Sanatsal sürecin tutarlı ve dinamik bir şekilde yönetilmesi, sanat yapıtlarına bir 

üslup olarak yansımaktadır. Dolayısıyla sanatçıların zaman ve mekanla ilişkili olarak 

kurdukları yakın bağlar, yaratıcılığın temellerini de oluşturmaktadır.  
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ÖZET 

Kesin Türk ilhakı ile birlikte, 1500’lerde Balkan Yarımadası askerî önemini yitirmiş ve 

yörenin coğrafî işlevi Macar Krallığı topraklarına devrolmuştur. Benzer şekilde Karpat 

(Kárpát) Havzası da Türk akınlarına çeşitli kereler maruz kalmıştır. Lakin 1520’lerin 

başına gelindiğinde Osmanlı planlarındaki Batı’ya yönelik paradigma değişikliği, Macar 

Krallığı ve Orta Avrupa’nın güvenliği için vahim sonuçlar doğurmuştur. Nitekim 1521 ve 

1526 seferleri ile Türkler esasen Macaristan’ı kademeli olarak fethetmeyi amaçlamıştır.  

Dîvân-ı Hümâyûn askerî başarılarının zirvesindeyken Habsburg-Fransa rekabetinin 

yeniden canlanması, ilaveten Karpat Havzası’ndaki güç dengesini Macar Krallığı’nın tek 

başına şekillendirme şansının bulunmaması Avrupa’da tedirginliğe sebep olmuştur. 

Dahası Kanuni Sultan Süleyman’ın 1526 seneli Mohaç’taki (Mohács) kolay zaferini, 

Macaristan’daki kargaşa izlemiştir. Zira Mohaç Muharebesi’nde müteveffa olan II. 

Lajos’un yerine Erdel Voyvodası János Szapolyai ve Habsburg Arşidükü Ferdinand ayrı 

ayrı Macar Kralı ilan edilmiştir. Çifte kral seçimini takip eden iç savaş ülkenin emniyetini 

daha da zayıflatmıştır. Habsburg Ferdinand’a karşı iktidarı sallantıda olan ve Hıristiyan 

Avrupa devletlerinden destek sağlayamayan I. János ise ülkesi üzerindeki iktidarını 

Mohaç’ın muzafferi Kanuni Sultan Süleyman’dan umut etmiştir. 

Ferdinand’ın Macar Kralı seçilmesi Beç’in Macaristan’da hak iddia ettiğinin ispatı 

olduğundan, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgedeki hâkimiyetinin muhafaza edilmesi 

adına temel ve pratik bir usul ortaya konmuştur: Batı yönündeki seferlere devam edilecek 

ve nihayet Beç zapt edilecektir. Türk genişlemesinin aynı anda Habsburg 

İmparatorluğu’nun Tuna Vadisi’ndeki çıkarlarını tehdit etmesi, Karpat Havzası’nın 

değerini artırmıştır. Beç bu nedenle de I. János’un iktidarına tahammül göstermemiştir. 

Sonuçta I. Ferdinand’ın Karpat Havzası’ndaki emelleri ile Kanuni’nin dünya 

imparatorluğu gayretlerinin kesişmesi, Macaristan’ı iki yönetim arasında bir savaş alanı 

haline getirmiştir. Bundan sonraki mesele iki taraf arasındaki sınır hattının nereye 

çekileceğini belirlemek olacaktır. 

Mevcut durumda Osmanlı ve Habsburg egemenliğinin Macaristan hududu 

sabitleştirilmek istenirken, taraflar kendi cenahlarının idarî ve askerî muhafazasına 

çabalamıştır. Maksat üzere Dîvân-ı Hümâyûn stratejik bir hedef olarak belirlenen Beç’e 

(Viyana) karşı Macaristan’da vilayet rejimini benimsemiş ve merkezî bölgelerin büsbütün 

kendi otoritesi altına alınmasını gerekli görmüştür. Ülkenin Erdel’in de dâhil olduğu doğu 

kesimi ise vasal statüsünde bir devlet olarak Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 

Böylece sabık coğrafyanın krallığa katılımı engellenmiştir. Tesis edilen düzeni 

kuvvetlendiren 1568 seneli Edirne (Drinápoly) Antlaşması, Orta Avrupa’daki Osmanlı-

Habsburg çatışmalarına yirmi beş yıl boyunca göreli bir sükûnet temin etmiştir. 

Hâlihazırdaki istikamet kapsamında çalışmanın amacı, XVI. yüzyıl Türk-Macar 

ilişkilerine dair bir perspektif sunmaktır. Böylece Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Macaristan’daki fiilî ve hukukî varlığının ana dinamikleri sergilenmek istenmiş ve dönem 

çerçevesinde Dîvân-ı Hümâyûnun batı fetihlerindeki başlıca stratejisi gösterilmeye 

çalışılmıştır. Ayrıca Orta Avrupa’daki Türk müdahalesinin bölgede yarattığı etki 

aksettirilmiştir.  
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ABSTRACT 

With the definitive Turkish annexation, the Balkan Peninsula lost its military importance 

in the 1500s and the geographical function of the region was transferred to the territory of 

the Hungarian Kingdom. Similarly, the Carpathian (Kárpát) Basin has been exposed to 

Turkish raids several times. However, at the beginning of the 1520s, the paradigm shift in 

Ottoman plans towards the West had dire consequences for the security of the Hungarian 

Kingdom and Central Europe. As a matter of fact, with the 1521 and 1526 expeditions, 

the Turks mainly aimed to conquer Hungary gradually. 

While the Sublime Porte [Dîvân-ı Hümâyûn] was at the peak of its military successes, the 

revival of the Habsburg-France rivalry, in addition to the fact that the Hungarian 

Kingdom did not have a chance to shape the balance of power in the Carpathian Basin, 

caused uneasiness in Europe. Moreover, the easy victory of Suleiman the Magnificent in 

Mohacs (Mohács) in 1526 was followed by turmoil in Hungary. Because Transylvanian 

Voivode John Zápolya and Habsburg Archduke Ferdinand were declared Kings of 

Hungary separately instead of Louis II, who died in the Battle of Mohacs. The civil war 

that followed the double king election further weakened the security of the country. John 

I, whose power was shaky against Habsburg Ferdinand and could not get support from 

Christian European states, hoped for his power over his country from Suleiman the 

Magnificent, the victor of Mohacs.  

Since the election of Ferdinand as the Hungarian King was proof that Vienna had a claim 

in Hungary, a basic and practical method was put forward to preserve the Ottoman 

Empire’s dominance in the region: The raids in the western direction will continue and 

finally Vienna will be captured. The simultaneous threat of Turkish expansion to the 

interests of the Habsburg Empire in the Danube Valley increased the value of the 

Carpathian Basin. For this reason, Vienna did not tolerate the power of Janos I. As a 

result, the intersection of Ferdinand I’s ambitions in the Carpathian Basin and Suleiman 

I’s world empire efforts made Hungary a battleground between two governments. The 

next issue will be to determine where the border line between the two sides will be 

drawn. 

In the current situation, while the Hungarian border of the Ottoman and Habsburg 

domination was desired to be fixed, the parties tried to protect their own flanks 

administratively and militarily. For this purpose, the Sublime Porte adopted the provincial 

regime in Hungary against Vienna, which was determined as a strategic target, and 

deemed it necessary to completely bring the central regions under its authority. The 

eastern part of the country, including Transylvania, was attached to the Ottoman Empire 

as a vassal state. Thus, the former geography’s participation in the kingdom was 

prevented. The Treaty of Edirne (Drinápoly) in 1568, which strengthened the established 

order, provided relative calm to the Ottoman-Habsburg conflicts in Central Europe for 

twenty-five years. 

The aim of the study within the current direction is to present a perspective on Turkish-

Hungarian relations in the 16th century. Thus, the main dynamics of the de facto and 

legal existence of the Ottoman Empire in Hungary were tried to be exhibited and the 

main strategy of the Sublime Porte in the western conquests was tried to be shown within 
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the framework of the period. In addition, the effect of the Turkish intervention in Central 

Europe in the region was reflected. 

Keywords: Suleiman the Magnificent, Ferdinand of Habsburg, Kingdom of Hungary, 

Louis II of Hungary, John Zápolya. 

 

Giriş 

Orta Çağ Macar Krallığı 1521 yılına kadar güney hudutlarını Türk akınlarına karşı başarıyla 

savunmuştur. Ancak Sultan I. Süleyman’ın (1520-1566) tahta çıkmasıyla birlikte Dîvân-ı 

Hümâyûnun dış siyasetinde vuku bulan yön değişikliği, Macar devletinin çökmesiyle 

sonuçlanmıştır. Macar Krallığı için bir kavşak niteliğindeki XVI. yüzyılın ilk yarısında 

Osmanlı yönetimi imparatorluk inşasında en büyük başarıları elde etmiş, son derece mühim 

ve yararlı tecrübeler edinmiştir. Çalışma bu süreci takip etmeyi amaç edinmemekle birlikte 

Türk-Macar ilişkilerinin gelişimi açısından kısa bir perspektifin sunulması yerinde olacaktır.  

Osmanlı idaresi fethettiği topraklardaki askerî ve idarî teşkilatlanmayı modellerken Balkan-

Küçük Asya ve Arap coğrafyası ile vasal nizam olmak üzere temelde üç yönetim biçimi 

tasarlamıştır (Grygiel, 2006: 117). Tüm bunlar aşamalı olarak muhalif kuvvetlerin öğütülmesi 

yoluyla ya da merkezî ordunun doğrudan müdahalesi sonucunda derhal gerçekleştirilen 

hadiselerdir. Söz konusu vasıtayla Osmanlı sınırları baştan sona genişlerken, iç politikada da 

bir refah zemini tesis edilmiştir. Yakalanan dinamizmin fetihlerin durması mukabilinde 

aksamasının önüne geçmek maksadıyla Dîvân-ı Hümâyûn emperyal politikasını durmaksızın 

tatbik etmek zorundadır. Pratik gereksinimlerin beraberinde getirdiği bu savaş dürtüsü 

aracılığı ile Osmanlı yönetimi, sağlam idarî esaslar üzerinde organize edilmiş toplumunun 

gereksinimlerini uzun süre karşılayabilmiştir (Ágoston, 2007: 77). 

* 

Kanûnî Sultan Süleyman 1511’de Safevîlere karşı yapılan hücumun olumsuz etkilerini 

1520’de de hissedecektir. Babası Yavuz Sultan Selim (1512-1520) başkent Tebriz’i ele 

geçirip Şii tehdidini geçici olarak savuşturmuştur. Lakin Orta Asya Türklüğünün ve 

Hindistan’daki Babür İmparatorluğu’nun Sünni bloklarını Osmanlı padişahlarının 

öncülüğünde birleştirme ülküsü Safevîlerin ısrarlı direnişi nedeniyle başarıya ulaşmamıştır 

(Ágoston, 2013: 20; Hajnal, 1936: 285). 

İktisadî ve dinî sorunları barındıran doğu seferi yeniçeriler arasında da hoşnutsuzluğa neden 

olmuştur. Varılan noktada yeni jeostratejik yönlerin ve odak noktalarının formüle edilmesi 

arzusu ön plana çıkmaktadır. Nihayet Osmanlı politikası Akdeniz’de hegemonyanın elde 

edilmesini, Balkanlar’dan başlayarak Tuna boyunca Macaristan’a akınlar düzenlenmesini ve 

Ortadoğu’nun fethi ile doğuda Safevîlere karşı mücadelenin neticeye bağlanmasını stratejik 

hedefler olarak belirlemiştir. Özne gayeler arasında batıya yönelmek öncelik arz etmiştir. Zira 

yeni kaynak ve topraklara ulaşılması mümkün görülmüştür. Aynı zamanda ticarî çıkarlar 

genişletilebilir, önemli güzergâhlar ve adalar kontrol altına alınabilirdi (Casale, 2010: 97-

105). 

Bu noktada aşağıdaki satırlarda, XVI. yüzyılda Dîvân-ı Hümâyûn ve Budin (Buda) yönetimi 

arasındaki temaslara yer verilmiştir. Böylece Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı 

nezdinde zuhur eden askerî ve siyasî münasebetlere, ilaveten taraflarca kurulan bağın 

niteliklerine değinilmiştir.  

Dîvân-ı Hümâyûnun Avrupa’daki Varlığı ve Macaristan  

1387 ve 1437 yılları arasında hüküm süren Kutsal Roma İmparatoru, aynı zamanda Çek ve 

Macar Kralı Zsigmond’un (Sigismund) saltanatından bu yana Macar Krallığı’nın temel 

güvenlik sorunu Türk tehdidi olmuştur. Balkan Yarımadası’ndaki küçük krallıklar kademeli 

olarak Dîvân-ı Hümâyûnun egemenliği altına girmiştir (Mályusz, 1984: 91-96). Hunyadi 

ailesinin savaşları ise yabancı yardımı olmadan Türklere karşı ciddi bir askerî harekâtın 

mümkün kılınamayacağını kanıtlamıştır. Öte yandan Avrupa’da kurulacak bir ittifakın, 
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Türklerin bölgeden çıkartılması yerine yalnızca ilerleyişini durdurabileceği idrak edilmiştir. 

Dahası birlik sadece ortak çıkarların sağlanması durumunda söz konusu olabilmiştir (Wertner, 

1900: 35-36). 

Kanûnî Sultan Süleyman Avrupa’daki devletlerarası durumu tahlil etmiş, İtalya hususunda 

Habsburg İmparatorluğu ile Fransa arasında çıkan çatışmayı, ayrıca Kutsal Roma 

İmparatorluğu’ndaki dinsel bölünmeyi hesaba katmıştır. Aynı safhada Dîvân-ı Hümâyûn 

Lehistan ile üç yıllık bir ateşkes yaparak kendisini garanti altına almıştır. 1525’te Fransa Kralı 

I. François’nın yardım talebi İstanbul’a ulaştığında ise Dîvân-ı Hümâyûn Türk kara ve deniz 

kuvvetlerini belirlenen stratejik noktalara sevk etmiştir. Metot üzere Tuna-Sava sınırına akın 

edecek ve Akdeniz’de harekete geçecek fırsatı yakalamıştır (Fodor, 2017: 33). 

Askerî kudretinin zirvesinde olan Osmanlı İmparatorluğu karşısında Macaristan’ın güç 

dengesini değiştirme şansı bulunmamaktadır. Osmanlı hücumlarına 60 yılı aşkın bir süredir 

direnen ülkenin güney ucundaki kale hattı çökmüştür. Endişe verici işaretler, 1512’de Şibenik 

(Szebenik) Banlığı’ndaki sona kalan Şibenik ve Sokol (Szokol) kalelerinin neredeyse 

savaşmadan teslim olmasıyla çoktan alınmıştır (Pálffy, 2000: 7). 

1521 yazında, Böğürdelen’in (Szabács) ele geçirilmesinden iki buçuk ay sonra Macaristan’a 

giriş kapısı olan Belgrad (Nándorfehérvár) düşmüştür. Türkler 1522’de Orşova’yı (Orsova) ve 

iki yıl sonra Severin’i (Szörényvár) almıştır (Fodor, 1991: 48-49). Böylece üç yıl süren fetih 

hareketlerinin ardından Macaristan’a yönelik daha derin hücumlar için güvenli askerî 

mevziler elde edilmiştir. Müteakiben gerçekleştirilen ikinci akının peşinden 1526 Mohaç 

Meydan Muharebesi gelmiştir. Olay Orta Çağ Macar Krallığı’nın kaderini belirlemiştir 

(Szakály, 1977: 13-22). 

Kanûnî Sultan Süleyman muzaffer olduğu çarpışmadan sonra Peşte (Pest) ve Budin’e 

yürümüştür. Ancak 9 Ekim 1526’da geri çekilerek Avrupa’yı muamma içinde bırakmıştır. 

Aslında bu tavır Dîvân-ı Hümâyûnun klasik, denenmiş ve test edilmiş harp taktiklerini 

içermektedir. Türk askerî liderliği ülkenin merkezi olan Budin’in 1526 sonbaharı şartlarında 

muhasara edilmesinin mümkün olmayacağını bilmektedir. Neticede yerel direniş ihtimali, 

yaklaşan kış, uzun ulaşım hatları ve iaşe temininde yaşanacak güçlükler hesaba katılmıştır 

(Fodor, 1991: 48-49). II. Lajos’un (1516-1526) ölümünün neden olduğu siyasî boşluk da 

tahliye kararını kuvvetlendirmiştir. Macar kaynakları göz önünde bulundurulduğunda 

krallığın beyleri ülkede istikrarı sağlayabilmek maksadıyla çözüm arayışı içindedir. Hatta 

Sirem (Szeremség) Piskoposu István Brodarics’in kayıtlarına göre beyler yeni durumun 

üstesinden gelebilecek, hayatta kalan kişiyi aramaktadır (Oborni, 2011: 22). 

Sultan Süleyman bölgenin askerî güvenliğini tesis etmiştir. Ayrıca coğrafyadaki konumunu 

takviye etmek maksadıyla 1520’lerin başında, güneydeki kale savaşları sırasında fethedilen ve 

kilit öneme sahip Sirem’deki istihkâmları güçlendirmeye karar vermiştir (Finkel, 2007: 108). 

Nihayet bu bölgenin artık Osmanlı İmparatorluğu’nun bir parçası olduğuna dair hiçbir şüphe 

bırakılmamıştır. 

Osmanlı birliklerinin varlığı nedeniyle her an gerçekleşebilecek yeni bir hücum Macaristan’ı 

kargaşaya sürüklemiştir. Tüm bunlar 1526’nın son aylarında, Macaristan’da yeni olaylara 

meydan vermiştir. Buna göre cepheleşen Macar beylerinin bir kısmı Habsburg Ferdinand’ın, 

diğer kısmı ise Erdel Voyvodası János Szapolyai’nin krallığını tanımıştır. Akabinde ülkede iç 

savaş patlak vermiştir (Fodor ve Oborni, 2020: 114-115). Öte yandan Habsburgların askerî 

varlığı Dîvân-ı Hümâyûn için de bölgedeki güç dengesini değiştirmiştir. Dahası iki rakip 

hükümdar arasındaki savaşta I. János (1526-1540) I. Ferdinand (1526-64) karşısında geri 

çekilmek zorunda kalmıştır. İmparator V. Karl’ın küçük kardeşini desteklemek amacıyla 

gönderdiği birlikler, I. János ve takipçilerini 8 Mart 1528’de Sina’daki (Seňa) savaşın 

ardından ülke hudutlarından çıkmaya zorlamıştır (Kasza, 2014: 48). 

1527 ve 1528 arasındaki hengâme sürecinde Kral János’un tatbik ettiği diplomasinin ana 

hedefi iki büyük güç arasında Macar Krallığı’nın hayatta tutulmasıdır. Kral tek başına bunu 
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yapacak kudretten an itibariyle yoksun olduğundan Macar siyaseti için iki seçenek kalmıştır: 

Evvela bu dönemde Avrupa güç dengesine İspanya, Fransa ve Avusturya münasebetleri yön 

vermektedir. Papa VII. Clemens (Giulio di Giuliano de Medici) ise politikasını mezkûr 

ülkeler arasındaki gerilime göre belirlemiştir (Nemes, 2017: 111-112). Kral János Papalık 

önderliğinde Batı’nın I. Süleyman’ın imparatorluğuna karşı bir şekilde örgütlenebileceğini 

düşünmüştür. Ancak söz konusu plan Macaristan’a karşı yeni bir Osmanlı seferi olasılığını 

doğurmuştur. İkinci seçenek çok daha radikaldir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu ile 

işbirliği yapılacaktır (Bárány, 2014: 77). 

Dönemin Macar idaresinin Avrupa’da ittifak arayışları olmuştur. Ancak Habsburg 

İmparatorluğu ile Fransa arasında kıtanın hegemonyası için verilen mücadeleler neredeyse 

170 yıldır devam etmektedir. Ayrıca I. Ferdinand’a dolayısıyla Habsburg idaresine karşı 

Fransa, Bavyera, Lehistan ve Alman prenslerinden ibaret, kâfi olmayan bir kuvvetin terkip 

edileceği açıktır. Coğrafî mesafe ile İspanyolların 1527’de Roma’ya girmesi de mevcut 

şartlara eklenince bir ittifak oluşturulması ihtimali uzak görülmüştür (Perjés, 1975: 51). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun batı fetih stratejisi nedeniyle tehdit altında olan Avrupa kıtasında, 

Habsburg İmparatorluğu’nun Dîvân-ı Hümâyûnu durdurmak için bir girişimde bulunup 

bulunmayacağı I. János tarafından tespit edilememiştir. Öte yandan Habsburglar hesabına 

yeni durum, İstanbul yönetiminin Ferdinand ile sınır komşusu olmasıdır. Bu ise Macaristan’ın 

değerini Kutsal Roma İmparatorluğu’nun gözünde artırmıştır (Bessenyei, 2014: 119). 

Macar Krallığı’ndaki iç siyasete bakıldığında I. Ferdinand’ın, iktidarı I. János ile paylaşmak 

gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Ne var ki kendisi de ele geçirdiği Macar tahtını Osmanlılara 

karşı fiilen güvence altında tutacak kudretten yoksundur. Aynı zamanda I. Ferdinand, 

Akdeniz’de batıya doğru genişleyen Osmanlı İmparatorluğu’nu durdurmak gayesindeki 

İmparator V. Karl’ın da çıkarlarını gözetmek zorundadır. Bu esnada V. Karl Dîvân-ı 

Hümâyûnun Tuna Vadisi’ndeki kara ilerlemesini engellemek maksadıyla I. Ferdinand’ı tayin 

etmiştir (Fodor, Hegyi ve Ivanics, 1993: 46-47). 

Netice itibariyle I. János’un Avrupa diplomasisi etkisiz kalmış ve krallığını tanıtmak için 

gösterdiği çabalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Nihayet kral, ülkesinin ne Fransa’dan ne 

İngiltere’den ne de yakınlardaki Lehistan’dan yardım bekleyemeyeceğini anlamak zorunda 

kalmıştır (Barta, 1983: 155-158). Aslında Avrupa’daki çekişmeler göz önünde 

bulundurulduğunda, dönem itibariyle Macaristan da Habsburglara karşı kullanılabilirdi. 

Böylece mezkûr devlet iki cephede savaşa zorlanabilirdi. Ancak mesafe ve her şeyden önce 

Avrupa’da kurulu mevcut statükonun çıkarları, doğrudan yardımı asla garanti edememiştir 

(Perjés, 1975: 54). 

8 Temmuz 1527’de Ferdinand Macaristan’a karşı saldırı emri vermiştir. 17 Eylül’de arşidük, 

Tokay (Tokaj) yakınlarındaki Tarcal Muharebesi’nde belirleyici zaferini kazanmıştır. Hadise 

Fedinand’ın, Erdel’in de kendi idaresine katılmasını talep etmesiyle sonuçlanmıştır (Fekete, 

1949: 665-666). Artık vaziyet János için açık hale gelmiştir. Buna göre Habsburglara karşı tek 

başına direnmek mümkün değildir ve biricik çare Sultan Süleyman ile anlaşmaktır. 

Osmanlı-Macar İttifakının Kuruluşu  

Mohaç’ta edinilen kolay zaferin ardından Osmanlı kuvvetlerinin engelle karşılaşmaksızın 

Budin’e girmesi, Dîvân-ı Hümâyûnun siyasî elitleri arasında hayretle karşılanmıştır (Marosi, 

1926: 150). Diğer taraftan II. Lajos’un savaş esnasında hayatını kaybetmesi 1526 askerî 

zaferini siyasî bir başarıya dönüştürme hususunda müşkülata neden olmuştur. Bu dönemde 

Osmanlı diplomasisi Macar iç siyasetindeki olayları takip etmeye çalışmıştır (Várkonyi, 2007: 

78). 

Hızlı bir şekilde toplanan Macar meclislerinin ayrı ayrı krallar seçerek ülkede ikili krallığa 

sebebiyet vermesi ve bunun sonucunda ortaya çıkan iç kargaşa Türk-Macar ilişkilerinde 

dönüm noktası olmuştur. Nihayet Dîvân-ı Hümâyûn I. János’un sarayı ile irtibat yolunu 

açmış, böylece taraflar arasında ittifak ihtimali doğmuştur. Elbette olası birleşmeye 
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Macaristan büyük heves göstermemiştir. Macar idaresi için İstanbul ile tesis edilecek ortaklık 

derhal cayılabilir görülmüş, ülke daha ziyade yüzünü Hıristiyan Avrupa’ya dönmek istemiştir 

(Acsády, 1897: 21-24). Dîvân-ı Hümâyûn nazarındaysa Macaristan, imparatorluğun 

genişleme güzergâhındaki bir ülkeden ibarettir. Dolayısıyla müspet bir münasebet olasılığı 

dahi büyük kırılganlığa sahiptir.  

Osmanlı ordusunun hareket çapını [radius of action], mühimmat ve iaşe temininde yaşanan 

problemler ile coğrafî ve teknolojik kısıtların neden olduğu şartlar belirlemiştir. Bu bakımdan 

Türk yönetimi Macaristan seferleri sırasında harekâtın belli bir zaman diliminde 

tamamlanması gerektiğini göz önünde bulundurmuştur. Mevcut halde batı yönünde genişleme 

sadece belli sınırlar dâhilinde gerçekleştirilebilmiştir (Perjés, 1979: 53-54). Macaristan’daki 

hareket kabiliyetini dizginleyen bu dar askerî hareket kalibresi Karpat Havzası’nın önemli bir 

bölümünü hâlâ kapsadığından, Sultan Süleyman Kral János’u himayesi altına almayı gerekli 

görmüştür. Amaç öncelikle tüm Macaristan’ı kontrol altında tutup, daha sonra ülkenin aşamalı 

fethini gerçekleştirmektir. Bu suretle düzenli vergi gelirine de ulaşılacaktır (Barta, Fodor ve 

Kun, 1996: 99-172). 

Neticede János’un elçisi Hieronymus Łaski Aralık 1527’de Dîvân-ı Hümâyûna sadakat 

bildirmek maksadıyla İstanbul’a varmıştır. Osmanlı idaresi ise mevcut güç dengelerinden 

ötürü aynı anda iki kralla mücadele etmek istememiştir. Sonuçta sultan, I. János’u koruma 

sözü vermiştir (Fodor, 2004: 39). Habsburg karşıtı Venedik de İstanbul’un dikkatini bu yöne 

çekmiştir. Şehir cumhuriyeti Habsburg İmparatorluğu’nun dünya hâkimiyeti özlemlerini 

vurgulayarak, Macar tahtını ele geçiren I. Ferdinand’ın imparatorluğun gücünü daha da 

artırdığını ve Osmanlı hâkimiyeti için doğrudan bir tehdit oluşturduğunu bildirmiştir. Pek 

tabii Sultan Süleyman signorianın bilgilendirmesi olsun olmasın gidişattan haberdardır ve bu 

nedenle Kral János’u desteklemeye hazırdır (Rázsó, 1973: 672). 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’da sükûneti sağlayabilecek yegâne askerî güç olduğu 

fikri Dîvân-ı Hümâyûnun Macar politikasının en belirgin özelliğidir. Bu nedenle Sultan 

Süleyman kral olarak taç giydirilen János Szapolyai’yi müttefiki kabul etmiştir. Ayrıca I. 

János’un Budin’deki emniyetinin sağlanması maksadıyla bölgede üç bin Türk askeri 

bırakılmıştır. Fiilen bir vasallık ilişkisini yansıtan bu adımla Dîvân-ı Hümâyûn 

Macaristan’daki hükmünü konsolide etmiştir. İlaveten Avrupa’da tahakküm kurmayı 

amaçlayan Sultan Süleyman Macaristan’ı bu politikaya tabi kılmıştır (Fodor, Hegyi ve 

Ivanics, 1993: 44). 

Açıkça çizilen siyasî çerçeve içinde Macaristan doğuda Osmanlı, batıda Habsburg 

imparatorluklarının nüfuzu altına girmiştir. I. János koşullar itibariyle bağımsız bir devlet 

yapısı inşa edememektedir. İkilemdeki kral 29 Şubat 1528’de padişahın, Ferdinand’a karşı 

mücadeleye devam etme emrini kabul etmiştir. Böylece bir Türk-Macar ittifakı zuhur etmiştir 

(Pálffy, 2009: 38). Birlik vasıtasıyla Sultan Süleyman Orta Avrupa’daki siyasî ve askerî 

konumunu Habsburgların yükselişine karşı korumayı başarmıştır. Nihayet Avrupa’da V. Karl 

ve Sultan Süleyman arasındaki bir çatışmanın kaçınılmaz olduğu fikri kuvvet kazanmıştır 

(Ágoston, 2003: 5-6). 

1530’da V. Karl’ın Bologna’da Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giymesi Dîvân-ı 

Hümâyûnda büyük öfkeye neden olmuştur. V. Karl’ın imparatorluk hâkimiyetine cevaben 

Kanûnî adına, Venedikli kuyumculara sultanın dünya egemenliği fikrini ve Hıristiyan Avrupa 

üzerindeki emellerini simgeleyen dört katlı bir taç yaptırılmıştır (Necipoğlu, 1989: 402-403). 

1532 yazında Beç’e yönelik bir başka Osmanlı seferi de düzenlenmiştir. Mezkûr hücum I. 

Süleyman’dan Avrupa’nın kraliyet saraylarına bir tür mesaj olup, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

gücünü sembolize etmektedir (Fodor, 1991: 54). Ayrıca gelişme Macar Kralı I. János’un 

konumunu kesinlikle güçlendirmiştir. 

Macaristan hususundaki meselelerin çözümünde zaman zaman Beç’i tehdit eden seferlerin 

düzenlenmesine dair Dîvân-ı Hümâyûnun pratiği açıkça görülmektedir. Macaristan’da 
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uygulanan bu taktik, gerek I. János gerek II. János (János Zsigmond) gerekse Erdel 

hükümdarları şahıslarında her zaman Türk çıkarlarını dikkate alan ve Dîvân-ı Hümâyûn 

ile işbirliği yapmaya razı gelen bir kişiyi gerektirmiştir. Usul dâhilinde Habsburg ve 

Macar yönetimleri arasındaki siyasî ve askerî ayrılığın muhafaza edilmesi arzulanmıştır 

(Szakály, 2000: 101-103). Türk-Macar ittifakından doğan askerî yardımın 

gerçekleşmesinin ardından düzenlenen 1529 ve 1532 seferleri mezkûr politikayı 

güçlendirmiştir. Bina edilen nizam aynı zamanda Osmanlı ordusunun Karpat Havzası’nın 

derinlerine ilerleyemeyeceği görüşünü çürütmüştür (Fodor, Hegyi ve Ivanics, 1993: 45). 

Aslına bakılırsa iki seferden sonra, Kanûnî Sultan Süleyman 1520’lerin başında girişilen 

ve Avrupa’nın batısına doğru sürdürülmeye gayret edilen genişlemenin yavaşladığını 

kabul etmek zorunda kalmıştır (Hegyi, 1976: 30-32). Zira Ferdinand ile 1533 senesinde 

yapılan İstanbul Antlaşması dâhilinde Beç’in Batı Macaristan’daki hâkimiyeti tanınmıştır 

(Szakály, 1986: 83-84). Mevcut duruma ilaveten 1536’da Diyakova (Diakovár) (Acsády, 

1897: 73) ve 1537’de Pojega (Pozsega) (Peçevi İbrahim Efendi, 1981: 147) Osmanlı 

birlikleri tarafından fethedilmiştir. Böylece Slavonya’nın büyük bir kısmı üzerinde 

hüküm sağlanmıştır. Bu noktada takip edilen Macaristan’daki güneybatı yönlü büyüme 

mezkûr görüşü desteklemektedir. Ek olarak Boğdan’a karşı düzenlenen 1538 seneli sefer 

ile Belgrad (Nándorfehérvár) ve Ösek (Eszék) ikmal üslerine dönüştürülmüştür (Károlyi, 

1878: 171). Vukuat doğrudan batı istikametinde bir ilerleme isteğinden ziyade, 

imparatorluğa bağlanan yerlerde Osmanlı yönetiminin pekiştirilmesi idealini 

yansıtmaktadır. 

Öte taraftan askerî açıdan zayıf Macar müttefik sürekli desteğe ihtiyaç duymuştur. Dahası 

1530’ların ortalarında kralsız toplanan meclislerde Türk karşıtı atmosfer hüküm sürerken, 

1538’de Varadin (Várad) Barışı ile I. János I. Ferdinand ile anlaşmıştır. Koşullar Osmanlı 

İmparatorluğu’nu Macaristan’ın tamamen ele geçirilmesi fikrine yöneltmiştir. Budin’in 

fethi ve Karpat Havzası’ndaki Türk varlığının genişletilmesi maksadıyla Beç’e yönelik 

akınlar kesinlikle gerekli görülmüştür (Barta, 1979: 58-59). Macaristan’ın bundan sonraki 

konumu giderek artan bir şekilde Türkler tarafından belirlenmiştir. Durum ülkenin 

kademeli olarak üç parçaya bölünmesine yol açmıştır. 

Sonuç 
Tarihçiler devletlerin kuruluşlarını, zaferlerini ve mağlubiyetlerini açıklamak için grand 

strategy [büyük strateji] kavramını ortaya atmıştır. Söz konusu yaklaşıma göre 

imparatorluklar jeopolitik hedeflerine ulaşmak için gerekli askerî, ekonomik ve kültürel 

kaynakları temin etmek maksadıyla ayrıca mücadele vermişlerdir (Luttwak, 1976; Parker, 

1998). Bu kapsamda pek çok modern tetkik imparatorlukların küresel stratejilerini, 

iktisadî ve beşerî membalarını ele almaktadır. 

Çağdaşı devletler gibi Osmanlı İmparatorluğu’nun da dış politikada yüzyıllar sonrasını 

hedef alan ve kırılma yaşamayan bir çizgiye sahip olduğunu söylemek mümkün değildir. 

Tabii olarak siyasî tarihçiler ve sosyologlar Osmanlı dış politika stratejileri üzerine çeşitli 

tezler ileri sürmüştür. Diğer taraftan Osmanlı tarihinin kendisi de Dîvân-ı Hümâyûnun 

girişimlerinin stratejik özelliklerine daha fazla vurgu yapılmasını beraberinde 

getirmektedir. 

Yukarıdaki satırlarda aksettirilen perspektiften yola çıkan çalışma, Balkan 

coğrafyasından Orta Avrupa’ya geçiş süreci göz önünde bulundurularak Macaristan’daki 

Osmanlı hâkimiyetinin başlangıç safhalarına ve Dîvân-ı Hümâyûnun uyguladığı taktiklere 

odaklanmıştır. Anlaşılmaktadır ki imparatorluk merkezinden çok uzakta kalan bir yöre 

Osmanlı hücumlarına karşı tutunamamıştır. Türk akınları nedeniyle sınır savunması 

çökertilen Macar Krallığı Dîvân-ı Hümâyûna karşı varlık gösterememiştir. Bununla 

birlikte Macar Kralı II. Lajos’un 1526 Mohaç Muharebesi’nde hayatını kaybetmesi, 

Osmanlı idarî kademesini ülkedeki yeni durumun belirlenmesi için Macaristan’ı temsil 
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edecek resmî bir muhatap arayışına itmiştir. Neticede devrin Erdel Voyvodası János 

Szapolyai, I. János adıyla Dîvân-ı Hümâyûn tarafından Macar Kralı olarak tanınmıştır. 

Böylece Macaristan’ın ortasında, I. János’un egemenliğinde ve Osmanlı idaresinin vasalı 

konumunda yeni bir Macar yönetimi ortaya çıkmıştır. Buna karşılık Habsburg, Leh ve 

Türk hudutları arasında ve Estergon’un (Esztergom) yanı başında I. Ferdinand da Macar 

Kralı unvanını taşımıştır.  

İki ayrı Macar kralının varlığı ile Macaristan’daki Osmanlı ve Habsburg müdahalesinin 

yarattığı belirsizlik coğrafyayı kargaşaya sürüklemiştir. Bu noktada Osmanlı idarî ve 

askerî stratejisi ülkedeki düzensizliğin giderilmesine ve Dîvân-ı Hümâyûn egemenliğinin 

mevcut yerlerde muhafaza edilmesine gayret etmiştir. Nihayet en büyük tehdit olarak 

görülen Beç yönetiminin ortadan kaldırılması askerî hedef olarak belirlenmiştir. Uzun 

vadeli bu amacın gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak Osmanlı ve Habsburg 

idarelerinin belli dönemlerde yaptığı antlaşmalar Macaristan’da resmî bir barış ortamı 

yaratmıştır. Buna karşılık 1699 Karlofça (Karlóca) Antlaşması’na kadar ülkedeki fiilî 

durumu serhat kaleleri arasındaki kesintisiz savaş hali özetlemektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı finansal yenilikler ile finansal verimlilik ilişkisinin ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri çerçevesinde karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Bu amaç kapsamında ilk olarak 

41 ülkenin bankacılık sektörüne ait 2011-2020 yılları arasındaki verileri kullanılarak Temel 

Bileşen Analizi yapılmış ve analiz sonucunda finansal yenilik endeksi oluşturulmuştur. Daha 

sonra analiz kapsamına alınan ülkelerin gelişmişlik düzeyleri; gelişmiş, ileri ve ikincil 

düzeyde gelişmekte olan ve az gelişmiş şeklinde sınıflandırılarak finansal yenilikler ile 

finansal verimlilik ilişkisi karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İncelemede analiz dönemi 

itibariyle Türkiye’nin finansal yenilik kapsamındaki mevcut yeri de ortaya konmuştur. 

Yapılan inceleme sonucunda finansal yenilikler ile finansal verimlilik ilişkisinin ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri çerçevesinde farklılık oluşturabildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal Yenilikler, Finansal Yenilik Endeksi, Finansal Verimlilik, 

Temel Bileşen Analizi. 

 

 

COMPARATIVE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 

FINANCIAL INNOVATIONS AND FINANCIAL EFFICIENCY WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT LEVELS OF COUNTRIES 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this study is to comparatively examine the relationship between financial 

innovations and financial efficiency within the framework of the development levels of 

countries. For this purpose, Principal Component Analysis was carried out using the data of 

the banking sector of 41 countries between the years 2011-2020 and the financial innovation 

index was created as a result of the analysis. Then, the development levels of the countries 

included in the analysis were classified as developed, advanced and secondary emerging and 

frontier, and the relationship between financial innovations and financial productivity was 

examined comparatively. In the analysis, Türkiye's current place in the scope of financial 

innovation was also evaluated as of the analysis period. As a result of the examination, it has 

been determined that the relationship between financial innovations and financial efficiency 

can make a difference within the framework of the development levels of countries. 

Keywords: Financial Innovations, Financial Innovation Index, Financial Efficiency, Principal 

Component Analysis. 

 

GİRİŞ 

Finansal yenilikler, bireylerin finansal işlemlerini gerçekleştirme şeklini etkileyen teknolojik 

değişiklikler (Guidotti, 1993: 110) ile birlikte yeni bir finansal ürün veya yeni bir elektronik 

fon transferi şeklinde yeni bir süreci ifade etmektedir (Van Horne, 1985: 621). Finnerty’nin 

(1988) çeşitli görüşler çerçevesinde belirttiği üzere maliyetler, düzenlemeler ve teknolojik 

gelişmeler gibi birçok faktörün etkisiyle finansal yeniliklerin geçmişten bugüne gelişim 
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kazandığı ifade edilebilmektedir (s. 16). Bu gelişimde finansal yenilikler tüketici tipi finansal 

araçlar (banka kartı vb.), menkul kıymetler (türev ürünler, varlığa dayalı menkul kıymetler 

vb.), finansal süreçler (Elektronik Fon Transferi vb.) ile finansal stratejiler ve çözümler 

(kurumsal yeniden yapılandırmalar vb.) şeklinde geniş kapsamlı bir biçimde 

sınıflandırılabilmektedir (Finnerty, 1988: 17). Sahip olduğu geniş kapsam ve gelişimle birlikte 

finansal yeniliklerin küresel finans sisteminde ekonomik verimlilik hedefine yönlendiren güç 

olarak görüldüğü ifade edilebilmektedir (Merton, 1995: 463). Bu konuda Van Horne (1985) 

bir finansal yeniliğin, finansal hizmetlerin tüketicilere ulaşmasında ortaya çıkan finansal 

aracılığın maliyetini azaltarak finansal sistemi daha verimli hale getirebileceğini 

belirtmektedir (s. 621). Aynı zamanda Van Horne (1985) finansal yeniliklerin, finansal 

aracılıktaki verimsizlikler veya finansal piyasalardaki eksiklikler sebebiyle oluşan kâr 

fırsatlarına yanıt olarak ortaya çıktığını ifade etmekte ve zamanla rekabetçi bir piyasada 

finansal yeniliğin olgunlaşmasıyla kar marjlarının azalıp yeniliğin faydalarının tüketiciler 

tarafında daha fazla fark edilebileceğini ifade etmektedir (s. 622). Bu doğrultuda çalışmada 

finansal yeniliklerin finansal verimlilik ile ilişkisi incelenmekte, incelemede ilk olarak 

Finansal Yenilik Endeksi (FYE) oluşturulmakta ve bu endekste Türkiye’nin konumu 

değerlendirilerek endeksin finansal verimlilik ile ilişkisi ülkelerin pay piyasaları gelişmişlik 

düzeyleri çerçevesinde incelenmektedir. 

Finansal hizmetlerin tüketicilere ulaşmasında önemli rol oynayan bankalar, bir ekonomide 

tasarrufları bir araya getirerek büyük yatırımlara ve tüketim harcamalarına kaynak oluşturma 

konusunda finansal aracılık görevini yerine getiren uzman kuruluşlar olarak 

tanımlanabilmektedir (Göçmen Yağcılar ve Kalaycı, 2020: 8). Bankacılık sisteminde finansal 

verimlilik, finansal aracılık görevinin etkinliğini ifade edilebilmekte ve etkinliğin veya 

verimliliğin göstergesi olarak en başta bankaların esas faaliyet konusu ile doğrudan ilişkili 

olan Net Faiz Marjının (NFM) geldiği belirtilebilmektedir (Gündoğdu ve Taşkın, 2017: 26; 

Göçmen Yağcılar ve Kalaycı, 2020: 8-9). Bankacılık sisteminde finansal verimliliğin 

ölçümünde kullanılabilen bu göstergenin düşüklüğü daha verimli bir bankacılık sistemine 

işaret edebilmektedir (Gündoğdu ve Taşkın, 2017: 26). Başka bir ifadeyle Göçmen Yağcılar 

ve Kalaycı (2020) bankacılık sisteminde düşük NFM’nin bankaların daha fazla tasarruf çekip 

bu tasarrufların krediler yoluyla daha fazla yatırıma aktarması konusundaki finansal aracılık 

görevini daha verimli bir biçimde yerine getirmelerini destekleyeceğini ifade etmektedir (s. 

30). Aynı zamanda bankacılıkta performans göstergesi olarak da kullanılabilen NFM’nin her 

zaman pozitif olması istenilen bir durum olarak ifade edilebilmekle birlikte NFM’sini yüksek 

tutabilen bir bankanın performansının yüksek olduğu ve piyasa gücünü elinde bulundurduğu 

ifade edebilmektedir (Göçmen Yağcılar ve Kalaycı, 2020: 8-9). NFM’nin yüksek olması 

konusunda Taşkın (2011) bu yüksekliğin banka kâr marjlarını artırması ve bankacılık 

sisteminin daha istikrarlı hale gelmesi ile sonuçlanacağını belirtmekte ancak yüksek faiz 

marjının riskli kredilerin yansıması olarak görülebileceğini ve bu sebeple bankacılık 

sisteminin verimsiz çalıştığını, sistemde rekabetin az olduğunu ve etkinliğin olmadığını 

gösterebileceğini ifade etmektedir (s. 293). Bu değerlendirmeler ile birlikte çalışmada finansal 

yenilikler ile finansal verimlilik ilişkisinin incelenmesinde finansal verimliliğin göstergesi 

olarak Net Faiz Marjı alınmakta, sonuçlar hem bankaların finansal performansı tarafında hem 

de finansal sistemin verimliliği tarafında değerlendirilmektedir.  

Literatür Taraması 

Finansal yenilik ve finansal verimlilik ilişkisinin incelenmesinde literatürde yer alan 

çalışmalardan bazıları tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde genel olarak finansal 

yeniliklerin bankaların finansal performansı tarafında finansal verimliliğe olumlu etki 

sağladığı ifade edilebilirken, Zu ve diğerlerinin (2019) çalışmasında olduğu gibi finansal 

yenilik değişkeni bazında POS (Point of Sales) ve internet bankacılığı kullanım sayılarının 
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bankaların finansal performansı tarafında olumsuz etkileriyle de karşılaşıldığı 

belirtilebilmektedir.  

Tablo 1 

Literatür Taraması 

Yazarlar Amaç Yöntem Sonuç 

Zu ve 

diğerleri 

(2019) 

Çalışmada Afrika'daki 

gelişmekte olan ülkelerde 

finansal yeniliklerin 

bankaların finansal 

performansı (ROA ve ROE) 

üzerindeki etkileri 

incelenmektedir. 

Dinamik 

Panel Veri 

Analizi 

Çalışma sonucunda POS ve internet 

bankacılığı kullanım sayılarının 

finansal performansı olumsuz 

etkilediği, ATM ve bank kartı 

sayılarının finansal performansı 

olumlu etkilediği tespit edilmiştir. 

Kahveci ve 

Wolfs 

(2018) 

Dijital bankacılık 

hizmetlerinin Türk mevduat 

bankalarının performansı 

üzerinde olumlu veya 

olumsuz etkisinin olup 

olmadığını incelemektir. 

Veri 

Zarflama 

Analizi 

Analiz sonucunda dijital bankacılık 

hizmetlerinin hiçbir bankaya finansal 

performans veya verimlilik açısından 

herhangi bir stratejik avantaj 

sağlamadığı tespit edilmiştir. 

Tahır ve 

diğerleri 

(2018) 

Pakistan'da kullanılan 

yenilikçi ödeme 

yöntemlerinin bankaların 

verimlilik oranı (banka 

gelirlerine oranla faaliyet 

giderleri) üzerindeki etkisini 

ölçmektir. 

Regresyon 

Analizi 

Çalışmada Web/İnternet üzerinden 

yapılan bankacılık işlemlerinin 

bankaların verimliliği ile anlamlı ve 

pozitif ilişkisi olduğu tespit edilmiş, 

Bankamatik (ATM), Satış Noktası 

(POS) ve Mobil Bankacılık (MOB) 

ile bankaların verimliliği arasında 

anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. 

Nkem ve 

Akujinma 

(2017) 

Bu çalışma Nijerya'daki 

mevduat bankalarının 

finansal yenilik ve banka 

verimliliği (banka gelirlerine 

oranla faaliyet giderleri) 

arasındaki ilişkiyi 

değerlendirmektedir. 

Regresyon 

Analizi ve 

Granger 

Nedensellik 

Testi 

Analiz sonucunda yalnızca 

Web/İnternet bankacılığının banka 

verimliliği üzerinde pozitif ve 

anlamlı etkisinin olduğu tespit 

edilmiş, nedensellik testi sonucunda 

ise sadece banka verimliliğinin ATM 

üzerinde anlamlı etkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. 

Gündoğdu 

ve Taşkın 

(2017) 

İnternet bankacılığı, telefon 

bankacılığı ve kredi kartları 

ile temsil edilen finansal 

yenilikler ile Türk bankacılık 

sisteminin karlılığı arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. 

Regresyon 

Analizi 

Finansal yenilik değişkenlerinden 

sadece kredi kartı kullanımının, 

bankaların karlılığını veya 

performansını temsil eden 

Varlıkların Karlılığı (ROA), Öz 

Kaynakların Karlılığı (ROE) ve Net 

Faiz Marjı (NIM) değişkenleri 

üzerinde pozitif ve anlamlı etkisinin 

olduğu tespit edilmiştir. 

 

UYGULAMA 

Veri ve Yöntem 

Finansal yenilik ve finansal verimlilik ilişkisinin ülkelerin pay piyasaları gelişmişlik düzeyi 

çerçevesinde incelendiği bu çalışmada 41 ülkenin 2011-2020 dönemine ilişkin verileri 

kullanılarak temel bileşen analizi ile finansal yenilik endeksi (FYE) oluşturulmuş ve endeksin 

oluşturulmasında kullanılan değişkenlere ait bilgilere tablo 2’de yer verilmiştir. FYE’ye 

ilişkin veriler IMF’in (International Monetary Fund) web sitesinde yer alan Financial Access 

Survey’den (Finansal Erişim Anketi) elde edilmiş, temel bileşen analizi ise IBM SPSS 24 

programında yapılmıştır.  
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Tablo 2  
Finansal Yenilik Endeksi Değişkenleri 

Endeks Değişkenler Kaynak 

Finansal 

Yenilik 

Yetişkin nüfusa göre 10.000’de Banka Kartı 

Sayısı 
IMF (International Monetary Fund) 

- Financial Access Survey, 

https://data.imf.org/?sk=E5DCAB7

E-A5CA-4892-A6EA-

598B5463A34C 

Yetişkin nüfusa göre 10.000’de Kredi Kartı 

Sayısı 

Yetişkin nüfusa göre 100.000’de ATM Sayısı 

Ülkelerin finansal yenilik endeksinin hesaplanmasında temel bileşen analizi yapılmadan önce 

kredi kartı, hesap kartı ve ATM değişkenlerin logaritması alınmış ve aşağıda gösterilen 

yöntemle (1) değişkenler normalleştirilmiştir. 

𝑋𝑖 =
(𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)

(𝑋𝑚𝑎𝑘 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)
 (1) 

Finansal yenilik endeksinin oluşturulması ile birlikte ülkelerin finansal verimliliklerini 

temsilen bankaların faiz getiren varlıklarına oranla net faiz gelirini ifade eden Net Faiz Marjı 

(NFM) değişkeni kullanılmış ve NFM verileri Dünya Bankası’nın Bankscope ve Orbis’den 

karşılaştırılabilir bir yaklaşımla formülize ederek elde ettiği Küresel Finansal Gelişmişlik Veri 

Tabanından alınmıştır. Elde edilen verilerle finansal yenilikler ve finansal verimlilik ilişkisi 

ülkelerin pay piyasaları gelişmişlik düzeyi çerçevesinde korelasyon katsayıları ile incelenmiş 

ve korelasyon analizi IBM SPSS 24 programında yapılmıştır.  

Çalışmada finansal yeniliğin finansal verimlilik ile ilişkisinin incelenmesinde ülkelerin 

gelişmişlik düzeyi, piyasa gelişmişliği bazında pay piyasalarının gelişmişlik düzeyini temsil 

eden ve FTSE (Financial Times Stock Exchange) Russell tarafından yapılan sınıflandırma 

esas alınmıştır. FTSE Russell’in küresel pay piyasaları kapsamında Eylül 2022 tarihi itibariyle 

yayınladığı raporda ülkeler gelişmiş, ileri (birincil) düzeyde gelişmekte olan, ikincil düzeyde 

gelişmekte olan ve az gelişmiş (öncü) ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır 

(https://research.ftserussell.com). Çalışma kapsama alınan 41 ülkenin pay piyasaları 

çerçevesindeki gelişmişlik düzeyleri tablo 3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3 

Çalışma Kapsamına Alınan Ülkeler ve Pay Piyasalarına İlişkin Gelişmişlik Düzeyleri 

Gelişmiş Ülkeler 

(14) 

İleri (Birincil) 

Gelişmekte Olan 

Ülkeler (7) 

İkincil Gelişmekte 

Olan Ülkeler (6) 

Az Gelişmiş (Öncü) 

Ülkeler (14) 

Avustralya Brezilya Şili Bulgaristan 

Avusturya Çek Cumhuriyeti Hindistan Estonya 

Danimarka Macaristan İzlanda Hırvatistan 

Güney Kore Malezya Kuveyt Kazakistan 

Hollanda Meksika Romanya Kenya 

İspanya Tayland Suudi Arabistan Kuzey Makedonya 

İsveç Türkiye  Letonya 

İsviçre   Litvanya 

İtalya   Peru 

Japonya   Sırbistan 

Lüksemburg   Slovakya 

Norveç   Slovenya 

Polonya   Ürdün 

Singapur   Vietnam 

Kaynak: FTSE Equity Country Classification September 2022’den uyarlanmıştır (FTSE Russell, 

2022). 
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Bulgular 

Tanımlayıcı İstatistikler 

Çalışma kapsamına alınan 41 ülkenin 2011-2020 dönemine ilişkin finansal yenilik endeksinin 

(FYE) oluşturulmasında kullanılan ve logaritmaları alınıp normalleştirilen Kredi Kartı, Banka 

Kartı ve ATM sayıları ile finansal verimliliği temsil eden Net Faiz Marjı (NFM) değerlerine 

ilişkin tanımlayıcı istatistiklere tablo 4’te yer verilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde değişkenlere 

ilişkin gözlem sayılarının (N) 410 olduğu, Kredi Kartı, Banka Kartı ve ATM sayılarının 0 ile 

1 aralığında, NFM’nin ise yaklaşık 0,01 ile 0,10 aralığında değiştiği ifade edilebilmektedir. 

Ortalama değerler itibariyle Kredi Kartının yaklaşık olarak 0,63 ile finansal yenilik 

değişkenleri içerisinde Banka Kartı ve ATM’ye göre en yüksek ortalamaya sahip olduğu, 

ATM’nin yaklaşık 0,60, Banka Kartının 0,45 olduğu belirtilebilmektedir. Finansal verimlilik 

tarafında NFM’nin ortalaması ise yaklaşık 0,03 olduğu ifade edilebilmektedir. Son olarak 

standart sapmalarda en düşük standart sapmaya sahip olan değişkenin 0,0161 ile NFM olduğu 

belirtilebilmektedir. 

Tablo 4 
Tanımlayıcı İstatistikler 

 
Kredi Kartı Banka Kartı ATM NFM 

N 410 410 410 410 

Minimum 0,0000 0,0000 0,0000 0,0056 

Maksimum 1,0000 1,0000 1,0000 0,0956 

Ortalama 0,6272 0,4509 0,5968 0,0286 

Std. Sapma 0,1836 0,1577 0,1690 0,0161 

 

Finansal Yenilik Endeksinin Oluşturulması 

Çalışmada finansal yenilik endeksi oluşturması için çalışma kapsamına alınan 41 ülkenin 

2011-2020 yılları arasındaki yetişkin nüfusuna oranla 10.000’de Kredi Kartı, 10.000’de 

Banka Kartı ve 100.000’de ATM sayılarına ilişkin yıllık verileri kullanılarak temel bileşen 

analizi yapılmıştır. Analizde verilerin yeterliliği ve uygunluğunun tespiti için IBM SPSS 24 

programı üzerinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmış ve testlere ilişkin 

sonuçlara tablo 5’te yer verilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde verilerin temel bileşen analizi için 

yeterli ve uygun olduğu ifade edilebilmektedir.  

Tablo 5: Temel Bileşen Analizinde KMO ve Bartlett Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Testi 

(Örneklem Yeterliliği Testi) 
0,61 

Bartlett'in 

Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 576,756 

Serbestlik Derecesi 3 

Anlamlılık 0,00 

Temel bileşen analizi için yapılan testlerin ardından analiz sonucunda elde edilen bileşenlerin 

endeksteki varyans açıklama yüzdeleri tablo 6’da gösterilmektedir. Tablo 6 incelendiğinde 

finansal yenilik endeksinde kullanılan üç değişkenin birinci bileşendeki yük değerlerinin 

endeksteki varyansın %75,2’sini açıkladığı görülmektedir.  

Tablo 6 
Bileşenlerin Varyans Açıklama Yüzdeleri 

Bileşen Özdeğer 
Varyans Açıklama 

Yüzdeleri 

Kümülatif Varyans 

Açıklama Yüzdeleri 

1 2,256 75,2 75,2 

2 0,548 18,256 93,456 

3 0,196 6,544 100 

Tablo 6’da yer alan bilgilerle birlikte temel bileşen analizi sonucunda finansal yenilik 

endeksine ilişkin varyansı %75,2’lik oranla açıklayan 1. bileşen ile finansal yenilik endeksi 
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oluşturulabilmektedir. 1. bileşen ile oluşturulan finansal yenilik endeksi (FYE) (2) şu şekilde 

elde edilmektedir.  

FYE = 0,938 ∗ KrediKartı + 0,823 ∗ BankaKartı + 0,836 ∗ ATM (2) 

Çalışmada temel bileşen analizi sonucunda elde edilen finansal yenilik endeksine ilişkin 

değerler veri ve yöntem başlığında ifade edilen yöntemle (1) normalleştirilerek kullanılmakta, 

kullanılan finansal yenilik endeksinin (FYE) tanımlayıcı istatistiklerinin ise 410 gözlemden 

oluştuğu, 0 ile 1 aralığında değiştiği, ortalamasının 0,6326 ve standart sapmasının 0,1764 

olduğu ifade edilebilmektedir. 

 

Ülkelerin Finansal Yenilik Endeksi Sıralaması 

Çalışmada 41 ülkenin finansal yenilik endeksine ilişkin yıllık değerlerinin elde edilmesinin 

ardından ülke bazında sıralama yapmak için 2011-2020 dönemini kapsayan 10 yıllık dönemin 

ortalaması alınmış ve ortalama finansal yenilik endeksi değerlerine göre ülkeler sıralanarak 

tablo 7’de gösterilmiştir.  

Tablo 7 

Finansal Yenilik Endeksi Sıralaması 

Ülkeler Gelişmişlik Düzeyi 
Finansal Yenilik 

Endeksi (FYE) 

FYE 

Sıra No 

Japonya Gelişmiş 0,9830 1 

Lüksemburg Gelişmiş 0,8864 2 

Avustralya Gelişmiş 0,8756 3 

Güney Kore Gelişmiş 0,8729 4 

Singapur Gelişmiş 0,7953 5 

İspanya Gelişmiş 0,7906 6 

Hırvatistan Az Gelişmiş 0,7853 7 

Türkiye İleri Gelişmekte Olan 0,7759 8 

İsviçre Gelişmiş 0,7611 9 

Slovenya Az Gelişmiş 0,7551 10 

Avusturya Gelişmiş 0,7477 11 

Norveç Gelişmiş 0,7262 12 

Şili İkincil Gelişmekte Olan 0,6806 13 

İzlanda İkincil Gelişmekte Olan 0,6797 14 

Malezya İleri Gelişmekte Olan 0,6780 15 

Hollanda Gelişmiş 0,6735 16 

Estonya Az Gelişmiş 0,6553 17 

Tayland İleri Gelişmekte Olan 0,6551 18 

İsveç Gelişmiş 0,6509 19 

Peru Az Gelişmiş 0,6493 20 

Brezilya İleri Gelişmekte Olan 0,6463 21 

Danimarka Gelişmiş 0,6373 22 

Meksika İleri Gelişmekte Olan 0,6355 23 

İtalya Gelişmiş 0,6298 24 

Kazakistan Az Gelişmiş 0,6268 25 

Bulgaristan Az Gelişmiş 0,6092 26 

Kuveyt İkincil Gelişmekte Olan 0,6048 27 

Letonya Az Gelişmiş 0,5862 28 

Litvanya Az Gelişmiş 0,5813 29 

Çek Cumhuriyeti İleri Gelişmekte Olan 0,5624 30 

Polonya Gelişmiş 0,5614 31 

Slovakya Az Gelişmiş 0,5527 32 

Suudi Arabistan İkincil Gelişmekte Olan 0,5423 33 

Macaristan İleri Gelişmekte Olan 0,5421 34 
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Sırbistan Az Gelişmiş 0,5365 35 

Kuzey Makedonya Az Gelişmiş 0,5328 36 

Romanya İkincil Gelişmekte Olan 0,5294 37 

Vietnam Az Gelişmiş 0,3632 38 

Ürdün Az Gelişmiş 0,2981 39 

Hindistan İkincil Gelişmekte Olan 0,2419 40 

Kenya Az Gelişmiş 0,0408 41 

Tablo 7 incelendiğinde finansal yenilik endeksinde, FTSE Russell’a (2022) göre yapılan 

sınıflandırmalar bazında pay piyasaları gelişmiş olarak sınıflandırılan ülkelerin 6’sının ilk 

sıraları paylaştığı, bu ülkelerden Japonya’nın ilk sırada yer aldığı, pay piyasası az gelişmiş 

(öncü) olarak sınıflandırılan Hırvatistan’ın 7. sırada yer aldığı görülmektedir. Pay piyasası 

ileri gelişmekte olan ülkeler sınıflamasında yer alan Türkiye’nin ise ortalama veriler itibariyle 

finansal yenilik endeksinde 8. sıra ile gelişmekte olan ülkeler arasında ilk sırada yer aldığı 

belirtilebilmektedir. 

Finansal Yenilikler ve Finansal Verimlilik İlişkisi 

Çalışmada finansal yenilikler ile finansal verimlilik ilişkisinin incelenmesinde ise korelasyon 

katsayıları ile değerlendirme yapılmıştır. İnceleme kapsamında 41 ülkenin tamamı ile birlikte 

pay piyasalarının gelişmişlik düzeyleri çerçevesinde gelişmiş 14 ülkenin, ileri (birincil) ve 

ikincil düzeyde gelişmekte olan 13 ülkenin ve az gelişmiş (öncü) 14 ülkenin finansal yenilik 

ve finansal verimlilik değişkenleri arasındaki korelasyon katsayılarına sırasıyla Tablo 8, 9, 10 

ve 11’de yer verilmiştir. 

Tablo 8 

Finansal Yenilikler ve Finansal Verimlilik İlişkisinde Korelasyon Katsayıları (Tüm Ülkeler) 

 
FYE Kredi Kartı Banka Kartı ATM NFM 

FYE 1     

Kredi Kartı 0,944** 1    

Banka Kartı 0,812** 0,698** 1   

ATM 0,839** 0,723** 0,453** 1  

NFM -0,537** -0,523** -0,510** -0,364** 1 

** 0.01 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 8 incelendiğinde genel olarak Finansal Yenilik Endeksi (FYE) ile birlikte bu endeksi 

oluşturan Kredi Kartı, Banka Kartı ve ATM değişkenlerinin finansal verimliliği temsil eden 

Net Faiz Marjı (NFM) değişkeni ile arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 9: Pay Piyasaları Bazında Gelişmiş Ülkelerde Korelasyon Katsayıları 

 
FYE Kredi Kartı Banka Kartı ATM NFM 

FYE 1     

Kredi Kartı 0,847** 1    

Banka Kartı 0,643** 0,488** 1   

ATM 0,635** 0,332** -0,057 1  

NFM -0,318** -0,307** -0,426** 0,028 1 

** 0.01 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 9 incelendiğinde pay piyasaları gelişmiş olan ülkelerin Finansal Yenilik Endeksi (FYE) 

ile birlikte bu endeksi oluşturan Kredi Kartı ve Banka Kartı değişkenlerinin finansal 

verimliliği temsil eden Net Faiz Marjı (NFM) değişkeni ile arasında anlamlı ve negatif yönlü 

bir ilişki olduğu görülmektedir. Negatif yönlü bu ilişki ile birlikte ATM değişkeninin NFM 

değişkeni ile arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı da belirtilebilmektedir.   
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Tablo 10: Pay Piyasaları Bazında İleri (Birincil) ve İkincil Gelişmekte Olan Ülkelerde 

Korelasyon Katsayıları 

 
FYE Kredi Kartı Banka Kartı ATM NFM 

FYE 1     

Kredi Kartı 0,927** 1    

Banka Kartı 0,709** 0,520** 1   

ATM 0,781** 0,682** 0,223* 1  

NFM 0,231** 0,320** -0,024 0,235** 1 

** 0.01 seviyesinde, * 0,05 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

 

Tablo 10 incelendiğinde ileri (birincil) ve ikincil düzeyde gelişmekte olan ülkelerin Finansal 

Yenilik Endeksi (FYE) ile birlikte bu endeksi oluşturan Kredi Kartı ve ATM değişkenlerinin 

finansal verimliliği temsil eden Net Faiz Marjı (NFM) değişkeni ile arasında genel 

sonuçlardan farklı olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir. Pozitif 

yönlü bu ilişki ile birlikte Banka Kartı değişkeninin NFM değişkeni ile arasında anlamlı bir 

ilişkinin bulunmadığı da belirtilebilmektedir.   

Tablo 11: Pay Piyasaları Bazında Az Gelişmiş (Öncü) Ülkelerde Korelasyon Katsayıları 

 FYE Kredi Kartı Banka Kartı ATM NFM 

FYE 1     

Kredi Kartı 0,968** 1    

Banka Kartı 0,893** 0,791** 1   

ATM 0,958** 0,922** 0,761** 1  

NFM -0,510** -0,488** -0,512** -0,446** 1 

** 0.01 seviyesinde anlamlılığı ifade etmektedir. 

Tablo 11 incelendiğinde ise pay piyasaları az gelişmiş (öncü) olan ülkelerin Finansal Yenilik 

Endeksi (FYE) ile birlikte bu endeksi oluşturan Kredi Kartı, Banka Kartı ve ATM 

değişkenlerinin finansal verimliliği temsil eden Net Faiz Marjı (NFM) değişkeni ile arasında 

anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.   

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Finansal yeniliklerin finansal verimlilik ile ilişkisinin incelendiği bu çalışmada ilk olarak 

finansal yenilikleri temsilen temel bileşen analizi ile finansal yenilik endeksi oluşturulmuş ve 

41 ülkenin endeks sıralaması yapılarak Türkiye’nin finansal yenilik endeksinde 8. sıra ile üst 

sıralarda yer aldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye’nin pay piyasası gelişmişlik 

düzeyi çerçevesinde içinde bulunduğu ileri gelişmekte olan ülkeler arasında 1. sırada yer 

alması finansal yenilikler konusunda oldukça iyi durumda olduğunu ortaya koymaktadır. Bu 

tespit ile birlikte çalışmada finansal yeniliklerin finansal verimlilik ile ilişkisi korelasyon 

katsayıları ile incelenerek finansal yeniliklerin finansal verimlilik ile negatif ilişkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. Ülkelerin pay piyasası gelişmişlik düzeyi çerçevesinde ise gelişmekte 

olan ülkelerde finansal yeniliklerin gelişmiş ve az gelişmiş ülkelere göre farklı sonuç ortaya 

koyarak finansal verimlilik ile pozitif ilişkili olduğu tespit edilmektedir. 

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde finansal yeniliklerin finansal verimlilik ile negatif 

ilişkili olması finansal yeniliklerde artışlar yaşandığında bankaların finansal performansı 

tarafında verimliliğin azalabileceğini ortaya koymakta, finansal sistemin verimliliği tarafında 

ise finansal verimliliğin daha yüksek hale gelebileceğini ifade etmektedir. Ayrıca pay piyasası 

gelişmişlik düzeyi çerçevesinde gelişmekte olan ülkelerdeki finansal yeniliklerin finansal 

verimlilik ile ilişkisinin pozitif olması, pay piyasası gelişmişliği açısından gelişmekte olan 

ülkelerde finansal yeniliklerde artışlar yaşandığında bankaların performansı tarafında 

verimliliğin de artabileceğini ortaya koymakta ancak finansal sistemin etkinliği tarafında daha 

düşük finansal verimliliği de beraberinde getirebileceğini belirtebilmektedir. Çalışmada elde 
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edilen bu sonuçlar finansal yeniliklerin pay piyasası açısından gelişmekte olan ülkelerdeki 

bankalara kazanç fırsatları sağlayabilmesi tarafında bir alana sahip olduğunu ortaya 

koyabilmektedir.  
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ABSTRACT 

Politeness is not only found in oral communication, but also be seen in written 

communication. It is a form of behavior in language which is very important in society. It is 

also supported by Leech (2014) who stated, the conveying of some forms of exchange of 

value between the speaker and the other party is a fairly basic component of politeness. 

Positive politeness is rectification aimed towards the addressee's public image, their continual 

wish that their goals be regarded as acceptable. Understanding positive politeness is important 

for the speaker to determine the politeness that the speaker mentioned. To reach the positive 

politeness, the speaker must concern on the strategies. Positive politeness strategy is a way or 

form that is used by someone in communicating by using polite language or good speech acts, 

there are four strategies that must be concern of. They are ‘use appropriate forms of address’ 

strategy, ‘establish common ground” strategy, ‘senders assert knowledge’ strategy, and ‘be 

optimistic’ strategy. This research examined positive politeness strategies in business letters 

which were written by non-native English speaker. Those letters are 15 Indonesian’s English 

Business letters. This research applied the Brown & Levinson ( 1978) theory ofpositive 

politeness strategies which occurred in the acts of letters as proposed by Nickerson (1999). 

Then, applied descriptive qualitative method by Creswell & Creswell (2018) is mentioned to 

make this research well-organized. Furthermore, the data were collected observationally as 

described by Sudaryanto (2015) and used referential identity method by Sudaryanto (2015) 

for analyzing the data. The letters indicated as recommendation letter, enquiry letters, cover 

letters, ordering letter, confirmation letter, complaint letter, adjustment letter, and payment 

letter. As the result, the researcher found 55 data which occurred in salutation (13 data), close 

(14 data), signature (15 data), context (8 data), enclose (2 data), pre-close (4 data), and 

confirmation act (1 data). Furthermore, the 55 data also represented ‘use appropriate forms of 

address’ strategy (42 data), ‘establish common ground” strategy (8 data), ‘senders assert 

knowledge’ strategy (2 data), ‘be optimistic’ strategy (5 data).  

Keywords: Positive Politeness, Business Letter, Pragmatic Approach 

 

Introduction 

A good communication is formed when the speaker is able to express something well and 

politely. Someone can be polite seen in how they express something by showing respect or 

not. To express something politely, people can communicate through verbal and written from. 

Communication in written from is different than communication in verbal. Moreover, the use 

of communication in written form in a business context should be written in formal way. The 

communication written in formal way refers to the politeness. The existence of this politeness 

is able to provide a sense of comfort and not offend the reader. One of the phenomena related 

to the communication in written form occur in a business letter. In an English business letter, 

the writer usually attaches the word “Dear Sir / Madam” as an opening greeting to recipients 

the writer does not know. And if the letter writer knows the name of the recipient, he would 
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write the words “Dear Mr./Mrs./Miss (recipient's surname)”. This indicates of the writer’s 

attitude. The respect goes hand in hand with the politeness. 

In society, the way people write business letter to each other contains politeness. It describes 

that the writers or sender maintain the communication with politeness while achieving the 

goal of the communicating with each other. As Brown and Levinson (1987) stated that one of 

the phenomena in everyday communication is politeness. Therefore, writers or sender must 

employ politeness techniques in order to reach the purpose of the letters. In addition, Brown 

and Levinson (1987) divided politeness into four strategies. The four strategies are Bald on 

Record, Positive Politeness, Negative Politeness and Off Record.  

One of the politeness strategies is positive politeness. Positive politeness is rectification aimed 

towards the addressee's public image, their continual wish that their goals be regarded as 

acceptable. Redress comes in largely gratifying that need by expressing that one's personal 

desires are comparable to the addressee's desires in certain ways. Understanding positive 

politeness is important for the speaker to determine the politeness that the speaker mentioned. 

To reach the positive politeness, the speaker must concern on the strategies. According to 

Brown & Levinson (1978), in positive politeness there are four strategies that must be concern 

of. They are ‘be optimistic’, ‘use appropriate addressee’, ‘establish common ground’, and 

‘sender assert knowledge’. 

Positive politeness does not only occur in spoken but also in writing. One form of writing that 

can connect the writers with the readers is a letter. Letters are communication media written 

by the writer to the recipient of the letter aimed to build relationship. In business and work, 

the letter used as a written communication medium is a business letter. According to Taylor 

(2015), business letters is written for reason and purpose, which means must have its own 

aims. Then, positive politeness can be found in business letters. One of the phenomena is 

found in application letter, for example, “I am looking forward to hearing from you soon.” 

The sentence is a sentence that usually occurs in the final of a job application letter. The 

context of the sentence shows that the writer is optimistic to apply for a job in a company. 

Since the applicant shows optimism to the reader, then it can make the reader feel attended a 

positive face. Therefore, this sentence is one of the positive politeness strategies, which 

demonstrates ‘Be optimistic’ strategy.  

Communication serves as a general means of effective communication or situations. It is a 

significant management function in company. Without communication across levels, 

departments, and personnel, the company cannot function. then, business letters or what we 

usually refer to as business correspondence, will confirm the communication. The relationship 

between the parties is what determines the letter's general tone. Business letters can be written 

for a variety of reasons, such as ordering supplies from a supplier, pointing out a recipient's 

error, immediately responding to a request, expressing goodwill, or requesting direct 

information or action from another party. Because it creates a written record that will last 

forever and is likely to be considered more seriously by the receiver than other kinds of 

communication, a business letter can be useful in some situations. Business letters are often 

composed on notepaper with a specially created 11 heading that gives the recipient important 

details about the sending company in Business letter by FW King (1979). 

Furthermore, the politeness strategies were analyzed by some researchers. Goudarzi et al. 

(2015) were employed Brown & Levinson's (1978)theory to examine the using of positive 

and negative politeness strategies in English business letters. The research was to compare the 

native and the non-native speaker of English in conducting business letter. The method of the 

research was collecting a corpus of 92 English business letters. The 92 letters were collected 

from 46 letters were written by Iranian native speaker, and the other half were written by 

English native speaker. The result of the research was shown as deviation statistics. The 

positive politeness strategies showed (0,97) deviation for non-native English speakers and 
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(1,40) deviation for native English speaker. However, the negative politeness strategies 

showed (1,11) deviation for non-native English speakers and (1,70) deviation for native 

English speaker. 

AlAfnan (2014) also examined politeness strategies in business writing (emails) written by 

Malaysian employees including Malay, Chinese Malaysian, and Indian Malaysians, British, 

Jordanian, and Africans. The research mainly examined the positive and negative politeness 

strategies by using the Brown and Levinson’s (1987) theory. The method of the research, the 

researcher was collected both sent and received 522 email messages for 45 day-in-day-out. 

The researcher also conducted questionnaires to be sent to the informant. The result of the 

research employed into positive and negative politeness strategies that were written by 

Malaysian employees. The positive politeness strategies showed Malay (117), Chinese 

Malaysian (112), and Indian Malaysians (154), British (61), Jordanian (20), and Africans (3). 

And the negative politeness strategies showed Malay (130), Chinese Malaysian (87), and 

Indian Malaysians (133), British (113), Jordanian (26), and Africans (20). 

Both previous research and this research have similarity and differences. Both researches used 

the theory by Brown & Levinson of positive politeness strategies. Previous research used 

collected letters or corpus letters method. However, this research applied qualitative 

descriptive method. Then, both previous and this research examine different data sources.  

Therefore, this research aimed to found out the use of positive politeness in Indonesian’s 

English business letters. 

 

LITERATURE REVIEW 

Part of Letter 

 According to Nickerson (1999), part of letter is divided into two categories, namely 

category 1 and category 2. Category 1 refers to the establishment of the sender and receiver 

relationship. Category 1 includes: 

a.) Salutation refers to the identification of the sender. 

b.) Close refers to signify the ending of the letter. 

c.) Signature refers to the identity of the sender containing academic titles, the 

professional position, company, etc.  

d.) Context refers to the conveying the sender’s reason for making letter to the 

receiver. 

e.) Pre-close refers to prepare the close of the letter, but it may or may not appear 

before the close. 

Category 2 refers as the part to convey content of the letter in detail. Category 2 includes: 

a.) Confirmation refers to the verification the known information to the receiver. 

b.) Enclose refers to indicate the information is being sent along with the letter. 

c.) Request refers to the sentence that contains requesting or asking the receiver to do 

something. 

d.) Inform refers to the sentences that contain news to the receiver. 

e.) Suggestion refers to suggest to receiver the beneficial action that may be followed. 

f.) Apology refers to admit or accept responsibility for an action or event that is 

harmful to the receiver 

Strategies of Positive Politeness in Business Letter 

a.) Be Optimistic 

According to Brown & Levinson (1978) Be optimistic means that the sender is 

optimistic about the recipient's response and the outcome that they may accomplish. 

The sender's positive vibes delivered through their choice of word is what is 

considered optimistic. 

b.) Use appropriate address 
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According to Brown & Levinson (1978) use appropriate address is when addressing 

the recipient of the letters. An appropriate address varies depends on the position in 

the letter. 

c.) Establish Common Ground 

According to Brown & Levinson (1978) establish common ground means that 

entails providing necessary information to the recipient so that both the sender and 

the recipient have the same understanding and point of view on the matters to be 

delivered or discussed. 

d.) Sender Assert Knowledge 

According to Brown & Levinson (1978) sender assert knowledge means that when 

delivering an idea, asking a confirmation or agreement without being pushy or 

sound condescending. 

METHODOLOGY 

The aim of this research is to find out the positive politeness strategies in Indonesian’s 

English business letters. The letters were short and written purposefully. Those letters 

contained job applicant letter, introduction letter, ordering letter, confirmation letter, 

complaint letter, adjustment letter, and payment letter. Thus, the letters used as the data 

sources to examine the used of positive politeness strategies. Then, to make this research 

analyzed and organized well, the researcher employed descriptive qualitative method and 

observational technique by Creswell & Creswell (2018). Creswell & Creswell (2018) 

described that using qualitative research means the researcher collect the data through 

examining document, observing, and interviewing in written form descriptively. As a start, 

the researchers collected English business letters from several websites. The researchers took 

some samples of English business letter which were written by Indonesian’s. Then, the 

researcher read the letters and highlighted the sentences which related to the theory. 

Furthermore, after collecting the data, the researchers employed referential identity method 

and equalizing technique described by Sudaryanto, (2015). In detail, the researchers 

conducted some steps to analyze data. The first, the highlighted data determined one by one 

based on the category 1, and positive politeness strategies. The second, the researcher made 

tables and put words or sentences related to the category, positive politeness strategies, 

percentages, and examples. The third, the data were analyzed in written form descriptively.  

RESULT AND DICUSSION 

The positive politeness strategies were found on 15 Indonesian’s English business letters. The 

frequency of the data analysis is showed in the Table 1.1 below. 

 

Strategy Act Example Frequency 

Use appropriate 

forms of  

Address 

Salutation Dear Sirs 13 

Close  Yours faithfully 14 

Signature Lidiya Ratry Sukma, Purchase Manager 15 

Establish 

common ground’ 

Context With the reference to your letter on July 1
st
, 

2018 by email… 

8 

Senders assert 

knowledge 

Enclose Enclosed you will find a check for sum of 

Rp. 45.000.000,00. 

2 

Be Optimistic Pre-close Look forward to hearing from you soon 4 

Confirmation I am available for interview at your 

convenience 

1 

Total 57 

 

Letter 1 

The data identified as a recommendation letter, that were found in this letter our salutation, 

context, pre-close, and the last is a close. All the letter components showed the politeness 
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strategies. However in the letter, the sender wrote “to whom it my concern” which referred 

to the recipient of the letter. The context of this letter was also existed as the topic of the letter 

as stated “I would like to express our support for the proposal for Wikimania 2013”. This 

sentence expressed respect or the pleasure of being table to work with recommended person 

the content of the letter. In the pre- close, the sender wrote “We fully support the Surakarta 

bid to host Wikimania 2013”. And the last is a close that served a politeness strategy which 

use appropriate from of address” Sincerely “. The sender make signature and write the name 

director. Thus, in this letter there were all complete component which describe about the 

politeness strategy. 

Letter 2 

 This letter indicates as an enquiry letter. This letter showed several strategies of positive 

politeness. The salutation begins with “Dear Bagus.” The proper form of address was 

employed in this sentence to receipt the reception. The setting that demonstrates positive 

strategy by establishing common ground is discussed next. It could be implied by the phrase 

“We need Cai Damang company to join us collaborate in develop the purification of ion 

water with some kind of flavor.” The part purpose was to introduce the letter contents in the 

next section. The pre reclosure appeared in the sentence “Cai Damang attracted with offer 

of cooperation that we submit”. The sender expressed optimism for the interaction and 

positive relationship in this component. The last part is ‘use appropriate form of address 

“Sincerely” to signify the sender and occupation as marketing manager.  

Letter 3 

 This letter indicates as an enquiry letter. This letter contained several strategies of positive 

politeness. The salutation begins with “Dear Mr. Doddy.” The proper form of address was 

employed in this sentence to receipt and reception. The setting that demonstrated positive 

strategy by establishing common ground is discussed next. It could be implied by the phase 

“We interested in your product of montana Ladies’s Shoes together with the price list 

and terms of payment”. The part purpose was to introduce the letter content in the next 

section. The pre reclosure appeared in the sentence “If the price are competitive and the 

term of payment are satisfactory, we may place your regular order in the future “ the 

sender expressed optimism for the relationship company to order shoes in this component. 

The last part by using appropriate the politeness strategy “Sincerely” the specific signature of 

company manager. 

Letter 4 

In this letter there is only one strategy of positive politeness. The strategy was ‘use 

appropriate forms of address,’ which occurred twice in this letter. The salutation is used to 

handle of PT.Rocket Management. Furthermore, in the close act, the strategy of no ‘use 

appropriate forms of address’ is used as “Sincerely.” But the letter that found was context 

which use establish common ground. It was clear in the sentence” On the attention and 

cooperation we thank you”. Then, it was followed by the name and the occupation of the 

sender as “Nurul Indiryani” that referred as the President Director the more detail of the 

sender. 

Letter 5  

 In this letter, the salutation begins with “Dear Sir / Madam “. The proper form of address 

was employed in this sentence to receipt and reception. The part purpose was to introduce the 

letter content in the next section. The pre reclosure appeared in the sentence “I hope I could 

be the part of your company “ the sender expressed for employees for engineer position in 

company . The last part by using appropriate the politeness strategy “Sincerely” the specific 

signature of company manager. 
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Letter 6  

In this letter, there are four strategies of positive politeness. The first strategy contained in this 

letter is ‘use appropriate forms of address.’ The strategy occurred in salutation, close, and 

signature. Firstly, the words “Dear Sir,” in which referred to Resource Department 

Manager. The salutation used to address a person in formal way. Furthermore, there is also 

words “Sincerely yours,” in the close act which aimed to make proper complimentary close. 

Then, it was followed by the initials of senders and the surname or the position of occupation. 

It was occurred in the signature act as “Liah Dahlia”. Moreover, in this letter, it showed also 

the context of the letter, “I enclose my CV for your inspection” which referred to ‘sender 

assert knowledge’ strategy. The context is used for showing the applicant’s quality and 

experience in work. Then, in this letter also there is be optimistic strategy which appear in 

pre-close and confirmation. In pre-close referred to” look forward to hearing from you 

soon” which means that the applicant humbly believes that there will be a call for her soon. 

And the last is as confirmation referred to “I am available for interview at your 

convenience” which means that the applicant optimist that she will be got interviewed and 

will be available to wait. 

Letter 7 

In this letter, there are two strategies of positive politeness. The first strategy which contained 

in this letter is ‘use appropriate forms of address.’ The strategy occurred in salutation, close, 

and signature. Firstly, the words “Dear Mr.,” in which referred to Mr. Ron Garrow. The 

salutation used to address a person in formal way. Furthermore, there is also words “Best 

Regards,” in the close act which aimed to make proper complimentary close. Then, it was 

followed by the initials of senders and the surname or the position of occupation. It was 

occurred in the signature act as “Fitrya Nur Muharromah”. Moreover, in this letter, it 

showed also the context of the letter, “I would like to appreciate the opportunity to speak 

with you and demonstrate more fully how my qualifications can meet your needs and 

benefits for your company” which referred to ‘establish common ground’ strategy. The 

context is used for emphasize the ground of the letter to provide the necessary information 

Letter 8 

In this letter, there is only one strategy of positive politeness. The first strategy which 

contained in this letter is ‘use appropriate forms of address.’ The strategy occurred in 

salutation, close, and signature. Firstly, the words “Dear Sir or Madam.,” in which referred 

to Manager of AC Shop Jakarta. The salutation used to address a person in formal way. 

Furthermore, there is also words “Sincerely,” in the close act which aimed to make proper 

complimentary close. Then, it was followed by the initials of senders and the surname or the 

position of occupation. It was occurred in the signature act as “Juju Bandung.” 

Letter 9 

In this letter, there is only one strategy of positive politeness. The first strategy which 

contained in this letter is ‘use appropriate forms of address.’ The strategy occurred in 

salutation, close, and signature. Firstly, the words “Dear Sir or Madam.,” in which referred 

to HR Department of SD Inovasi Usaha Lestari. The salutation used to address a person in 

formal way. Furthermore, there is also words “Sincerely,” in the close act which aimed to 

make proper complimentary close. Then, it was followed by the initials of senders and the 

surname or the position of occupation. It was occurred in the signature act as “Roselly 

Damayanti, S. Hum.” 

Letter 10 

This letter identified as introduction letter. In this letter, there is only one strategy of positive 

politeness. The first strategy which contained in this letter is ‘use appropriate forms of 

address.’ The strategy occurred in salutation, close, and signature. Firstly, the words “Dear” 

in which referred to Lidya Ratri Sukma. The salutation used to address a person in formal 

9th INTERNATIONAL MARDIN ARTUKLU SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE 

 

 

453       www.artuklukongresi.org                                                                                                       Mardin, Türkiye



way. Furthermore, there is also words “Respectfully yours,” in the close act which aimed to 

make proper complimentary close. Then, it was followed by the initials of senders and the 

surname or the position of occupation. It was occurred in the signature act as “Alina Fajar” 

and followed by “General Manager” under the sender’s name. 

Letter 11 

This letter identified as ordering letter. In this letter, there are two strategies of positive 

politeness. The first strategy which contained in this letter is ‘use appropriate forms of 

address.’ The strategy occurred in salutation, close, and signature. Firstly, the words “Dear 

Sirs,” in which referred to Ir. Sumantri. The salutation used to address a person in formal 

way. Furthermore, there is also words “Yours faithfully,” in the close act which aimed to 

make proper complimentary close. Then, it was followed by the initials of senders and the 

surname or the position of occupation. It was occurred in the signature act as “Lidiya Ratry 

Sukma” and followed by “Purchase Manager” under the sender’s name. Moreover, in this 

letter, it showed also the context of the letter, “With the reference to your letter on July 1
st
, 

2018 by email…” which referred to ‘establish common ground’ strategy. The context is used 

for emphasize the ground of the letter to provide the necessary information.  

Letter 12 

This letter identified as confirmation letter. In this letter there is only one strategy of positive 

politeness. The strategy was ‘use appropriate forms of address,’ which occurred twice in this 

letter. First, it occurred in the salutation act as “Dear Mrs,” that referred to address the 

recipient named Lidiya Ratry Sukma. Moreover, the salutation is used to address a married 

woman politely. Furthermore, in the close act, the strategy of ‘use appropriate forms of 

address’ is used as “Sincerely.” The words aimed to end the letter formally for particular 

person. Then, it was followed by the name and the occupation of the sender as “Ir. 

Sumantri” and “Sales Division” that referred as the proper etiquette for showing the more 

detail of the sender himself.  

Letter 13 

This letter identified as complaint letter. In this letter there is only one strategy of positive 

politeness. The strategy was ‘use appropriate forms of address,’ which occurred twice in this 

letter. First, it occurred in the salutation act as “Dear Mr. Ir. Sumantri,” that referred to 

address the recipient named Sumantri. Moreover, the salutation is used to address men 

politely. Furthermore, in the close act, the strategy of ‘use appropriate forms of address’ is 

used as “Your faithfully.” The words aimed to make proper complimentary close. Then, it 

was followed by the name and the occupation of the sender as “Lidiya Ratry Sukma” and 

“Purchase Manager”, that referred as the proper etiquette for showing the more detail of the 

sender herself. 

Latter 14 

This letter identified as adjustment letter. In this letter there is only one strategy of positive 

politeness. The strategy is ‘use appropriate forms of address,’ which occurred twice in this 

letter. First, it occurred in the salutation act as “Dear Mrs. Lidiya Ratry Sukma” that 

referred to address the recipient named Lidiya Ratry Sukma. Moreover, the salutation is used 

to address a married woman politely. Furthermore, in the close act, the strategy of ‘use 

appropriate forms of address’ is used as “Respectful Sincerely.” The words aimed to end the 

letter formally for particular person. Then, it was followed by the name and the occupation of 

the sender as “Ir. Sumantri” and “Sales Division” that referred as the proper etiquette for 

showing the more detail of the sender himself. 

Letter 15 

This letter identified as payment letter. In this letter there are two strategies of positive 

politeness. The first strategy was ‘use appropriate forms of address,’ which occurred twice in 

this letter. First, it occurred in the salutation act as “Dear Mr. Sumantri,” that referred to 
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address the recipient. In this letter, Mr. Sumantri is the represenatative of a company. 

Therefore, the designation of “Mr/Mister” is used someone with professional background.  

Furthermore, in the close act, the strategy of ‘use appropriate forms of address’ is used as 

“Your Faithfully.” The words aimed to end the letter formally for particular person. Then, it 

was followed by the name and the occupation of the sender as “Lidiya Ratry Sukma” and 

“Purchase Manager,” that referred to the proper etiquette for showing the more detail of the 

sender herself. Moreover, the second strategy is ‘senders assert knowledge’. This strategy is 

occurred in the enclose act as “Enclosed you will find a check for sum of Rp. 

45.000.000,00.” These words aimed to give confirmation to the recipient in which the sender 

concerned to what recipient wanted.  

CONCLUSION 

This research aimed to reveal the use of positive politeness strategies in business letter. In this 

research, the researchers conducted 15 Indonesian’s English business letters, in which the 

letters are written by non-native English speaker. Moreover, the researchers applied the theory 

of positive politeness strategies which proposed by Brown & Levinson (1987). Then, the 

researchers also employed part of letter by Nickerson (1999). Those theories are used as the 

guide to examine the data source. As the result, the researchers found 55 data which occurred 

in salutation (13 data), close (14 data), signature (15 data), context (8 data), enclose (2 data), 

pre-close (4 data), and confirmation act (1 data). Furthermore, the 55 data also represented 

‘use appropriate forms of address’ strategy (42 data), ‘establish common ground” strategy (8 

data), ‘senders assert knowledge’ strategy (2 data), ‘be optimistic’ strategy (5 data). 
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