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2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ
18-20 EKİM 2019
HATAY
19 EKİM 2019
Salon1 oturum 1:
UYGULAMALI BİLİMLER
9:00-11:30
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.

Salon1 oturum 2:
UYGULAMALI BİLİMLER
11:45- 14:45
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR.

GÜLSEN KIRAL

DİLEK BOSTAN BUDAK

DOÇ. DR. FUNDA KURAK AÇICI
DOÇ.DR. SENGÜL YALCINKAYA

İSMAİL ALTUN
DR. ÖĞR.ÜYESİ NERMİN BAHŞİ

TÜRKİYE MİMARLIĞINI
YÖNLENDİREN MARKA
MİMARLAR

ŞEBİN CEVİZİNİN ÜRETİM YAPISI
VE ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR
ARAŞTIRMA

DOÇ.DR. SENGÜL YALCINKAYA
DOC. DR. FUNDA KURAK AÇICI

İSMAİL ALTUN
DR. ÖĞR.ÜYESİ NERMİN BAHŞİ

PRİTZKER MİMARLIK
ÖDÜLLERİ NE SÖYLÜYOR?

TÜKETİCİLERİN TARIM
ÜRÜNLERİNİ SATIN ALIRKEN

Salon1 oturum 3:
SOSYAL BİLİMLER
15:00- 16:30
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.
AYHAN KARAKAŞ

Salon1 oturum 4:
SOSYAL BİLİMLER
16:45- 18:00
OTURUM BAŞKANI: DOÇ. DR.
MERAL ŞEKER

ARŞ. GÖR. DR. MELEK ÇUBUKCU

PROF. DR. NİLGÜN TATAR
DOÇ. DR. MERAL ŞEKER

İSLAMİ DÖNEME AİT UYGUR
HARFLİ BİR ESER OLAN
“BAHTİYARNAME”DE “H”
YAZİMİ

DOÇ. DR. ABDULLAH HARMANCI
CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİRİNDE DİL
SAPMALARI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN
EĞİTİM VE BİLİŞİM AĞININ
KULLANIMINA YÖNELİK
GÖRÜŞLERİ
PROF. DR. NİLGÜN TATAR
DOÇ. DR. MERAL ŞEKER
ÖĞRETMEN ADAYLARININ
PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE

TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

KULLANDIKLARI BİLİŞSEL VE
ÜST BİLİŞSEL BECERİLER

AHMET GÖKCAN
DOÇ.DR. ELİF ÇELENK KAYA

ATA MUSTAFA KARA
PROF. DR. DİLEK BOSTAN BUDAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ B. TAHİR
TAHİROĞLU

ÖĞR. GÖR. AKIN KARAKUYU
ÖĞR. GÖR. AHMET UYAR

OKSİTLEYİCİ MADDELERLE
ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ

ADANA İLİNDE GENÇ ÇİFTÇİ
PROJESİNDEN FAYDALANAN
BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
İŞLETMECİLERİNİN MEMNUNİYET
DÜZEYLERİ

SÖZCÜK GÖMME YÖNTEMİ
AÇISINDAN TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN
TANIMLARI

ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU
DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
VE BAZI DEĞİŞKENLERCE
İNCELENMESİ

AHMET GÖKCAN
DOÇ.DR. ELİF ÇELENK KAYA

ATA MUSTAFA KARA
PROF. DR. DİLEK BOSTAN BUDAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ B. TAHİR
TAHİROĞLU

ÖĞR. GÖR. AHMET UYAR
ÖĞR. GÖR. Yyt KARAKUYU

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE
YAŞANAN İŞ KAZALARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ:
GÜMÜŞHANE İLİ ÖRNEĞİ

TÜRKİYE’DEKİ CANLI HAYVAN VE
KIRMIZI ET İTHALATININ
HAYVANCILIĞA ETKİLERİ

OĞUZ ATAY’IN SÖZ VARLIĞI
ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR
İNCELEME

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA
YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN
BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
YILDIRIM

SEBAHATTİN ÇÜRÜK
İLKNUR KÜLAHLIOĞLU ÇEĞİL

FİGEN GİRGİN

DOÇ. DR. MERAL ŞEKER
PROF. NİLGÜN TATAR

ASİ NEHRİ ÜZERİNDE VE AMİK
GÖLÜ CİVARINDA MEYDANA
GELEN SU TAŞKINLARI

SOLANUM MELONGENA L.’NIN
YABANİ TÜRLERLE
MELEZLENEBİLİRLİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERDEM IŞIK
HANDE ALYANAK

DR. ÖĞR. ÜYESİ TÜLAY ÇİMRİN
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEMA ALAŞAHAN

TÜRKİYE İÇİN BİR SERTİFİKA
SİSTEM ÖNERİSİ

BILDIRCIN PERFORMANSI VE
KARKAS ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE
ÖĞÜTÜLMÜŞ REZENE
TOHUMUNUN ETKİSİ

AMANEH MANAFİDİZAJİ

DR. YELİZ ÇAKIR SAHİLLİ

IMPACT OF HEAT TREATMENT
TEMPERATURE ON THE RED
COLORED GLASS

BİSFENOL A’ ya MARUZ KALAN
Daphnia Magna’ da ANTİOKSİDAN
YANITLAR

DİEGO VELAZQUEZ’İN PAPA X.
İNNOCENTİUS’UN PORTRESİ
ADLI ESERİ BAĞLAMINDA
SANATTA YİNELEME

ÖĞR. GÖR. GÜL SAKARYA
MÜZİK EĞİTİMİNDE BİLİŞÖTESİ
FARKINDALIK STRATEJİLERİ VE
ÖĞRETİMİ

SELF-REGULATED LEARNING
STRATEGIES AND THE
IMPLICATIONS ON
INSTRUCTIONAL PLANNING

DOÇ. DR. MERAL ŞEKER
PROF. NİLGÜN TATAR
GOAL COMMITMENT
STRATEGIES OF UNIVERSITY
STUDENTS WHEN STUDYING
ONLINE

PROF.DR.A. AYTEKİN POLAT

ARŞ. GÖR. FATOŞ KARADAĞ

DR. ÖĞR. ÜYESİ SERPİL KIR ELİTAŞ

HATAY’IN ARSUZ İLÇESİNDE
YAPILAN MUZ ÜRETİMİNİN SOSYOEKONOMİK VE YETİŞTİRİCİLİK
DURUMUNUN BELİRLENMESİ

TUVACADA ALGI FİİLLERİ

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE
ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN
KULLANIMINA İLİŞKİN
DAVRANIŞLARININ TEKNOLOJİ
KABUL MODELİ İLE
ARAŞTIRILMASI: KIRGIZİSTANTÜRKİYE ÖRNEĞİ

PROF.DR.A. AYTEKİN POLAT

DOÇ. DR. AYHAN KARAKAŞ

BAZI ÖNUYGULAMALARIN ALIÇ
(Crataegus spp.) TOHUMLARININ
ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

GÜNEY AZERBAYCAN HALK
HEKİMLİĞİ
UYGULAMALARINDAN
ÖRNEKLER

ASSOCİATE PROFESSOR,
NATELA PHARTENADZE

ASSİSTANT PROFESSOR
MUHAMMAD ALİ KHAND

DR. DT. AHMET ÇALIŞKAN
PROF. DR. İSA YÖNDEM

DOÇ. DR. AYHAN KARAKAŞ

SSR BASED
CHARACTERIZATION OF
HARNAI SHEEP BREED IN
THEIR HOME TRACT AREA OF
BALOCHISTAN, PAKISTAN

ALL-ON-FOUR KONSEPTİNE GÖRE
FARKLI MATERYALLER İLE
ÜRETİLMİŞ SABİT DENTAL
PROTEZLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ

DR. KERİM BEKAR

DR. DT. AHMET ÇALIŞKAN

KHORRAM MANAFİDİZAJİ

ARİTMETİK HARMONİK
KONVEKS FONKSİYONLAR İÇİN
BAZI EŞİTSİZLİKLER

OKLUZAL DİKEY BOYUTUN
BELİRLENMESİNDE KULLANILAN
YÖNTEMLER

ÇEVRESEL SANATÇI AHMAD
NADELİYAN’IN ESRLERİNİN
İNCELENMESİ

PROF. DR. JOSÉ G. VARGAS
HERNÁNDEZ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ SÜMBÜLE
KÖKSOY VAYISOĞLU
MERYEM MUTLU

DR. ÖGR. ÜYESİ TÜRKER ELİTAŞ

DR. ÖZLEM AKAY
CAHİT ÇELİK
DOÇ. DR.GÜLSEN KIRAL
GURBETÇİ TÜRKLER İLE
YABANCI ÜLKE
VATANDAŞLARININ
TÜRKİYE’DEKİ KONUT
TALEPLERİNİN İNCELENMESİ

DOÇ. DR.GÜLSEN KIRAL
CAHİT ÇELİK
DR. ÖZLEM AKAY
KONUT FİYATLARINI
ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
Türkiye Örneği

ÂŞIK MANSUR EKMEKÇİ’NİN
ŞİİRLERİNDE DİNİ-TASAVVUFİ
UNSURLAR

NETNOGRAFİK BİR BAKIŞ
AÇISIYLA SOSYAL MEDYADA
SANAL TOPLULUKLAR ÜZERİNE

PECULIARITIES OF PREVERB
FORMATION IN "THE KNIGHT
IN THE PANTHER’S SKIN"
ÖZDEN AKIN
METİN REYHANOĞLU
İŞ ÖZELLİKLERİ, ÇALIŞANLARIN
İŞLERİNE ADANMIŞLIĞI VE
İŞTEN AYRILMA NİYETİ
ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
ARAŞTIRMA
ÖZDEN AKIN
METİN REYHANOĞLU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
İNOVASYON KAPASİTELERİ İLE
GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dr. Öğr. Üye. ELİF KILIÇOĞLU

DR. DAVİD IVÁN PÉREZ
ROSAS

İNTERNET OYUN OYNAMA
BOZUKLUĞUNDA ÖNLEME
YÖNTEMLERİ

CURRENT RELATIONSHIP
BETWEEN ELECTRONIC
COMMERCE AND MEXICAN
SMES Theoretical analysis
under the vision based on the
industry
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SELİM
ÇÖMEZ
UZM. DR. YAKUP BORAZAN
DOÇ.DR. CAFER TAYER İŞLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA CELLAT
DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET GÜVENÇ
DOÇ.DR. TÜMAY ÖZGÜR
PROF. DR. MUHAMMED ENES ALTUĞ
EFFECTS OF PERINEURAL
DEXAMETHASONE AGAINST
SCIATIC NERVE INJURY INDUCED
BY INTRANEURAL BUPIVACAINE
INJECTION IN RATS
DOÇ. DR. MÜGE K. DAVRAN
DR. ÖĞR. ÜYE. NURAN TAPKI
ZİR. MÜH. HELİN ZOZAN KAYA
ZİR. MÜH. RUKİYE KOÇHAN
MARDİN İLİ KIZILTEPE İLÇESİ
KÖYLERİNDE TARIMSAL ve
TOPLUMSAL DEGİŞME
DR .ÖĞR. ÜYESİ ŞEMSETTİN BİLAK
ASTENOPİK POPULASYONDA +0.50
DİYOPTRİ GÖZLÜK VERİLMESİNİN
ASTEN0PİYE ETKİSİ

BİR İNCELEME: TARAFTAR
TOPLULUKLARI VE SOSYAL
MEDYA KULLANMA BİÇİMLERİ

SİMETRİ VE SONSUZLUK
KAVRAMI ÜZERİNE

Salon2 oturum 1:
SOSYAL BİLİMLER
9:00-10-30 … 10: 45 – 12:45

Salon 2 oturum 2:
SOSYAL BİLİMLER
13:00- 14:30… 14:45- 16:15

Salon 2 oturum 3:
SOSYAL BİLİMLER
16:30- 18:00

Salon 2 oturum 4:
SOSYAL BİLİMLER

OTURUM BAŞKANI: DR.
ÖĞRT. ÜYE. İLBEY DÖLEK

OTURUM BAŞKANI : PROF. DR.

OTURUM BAŞKANI: PROF. DR.
ÜNAL ARSLAN

OTURUM BAŞKANI

YRD. DOÇ.DR. NİYAZİ AYHAN
ARŞ. GÖR BANU ERDOĞAN
ÇAKAR

PROF. DR. AHMET GÜNDÜZ

GRAMŞİYAN YAKLAŞIMLA
AYDINLAR VE AYDIN SUNUM
BİÇİMLERİ OLARAK BİR
SOVYET KENT ALANININ
OKUNMASI: FRUNZE
ENTELEKTÜELLER ALANI
ÖRNEĞİNDE

AHMET GÜNDÜZ

1526 TARİHİNDE ANTAKYA
KAZASINDAKİ VAKIF VE MÜLKLER

DR. ÖĞRT. ÜYE. İLBEY DÖLEK

PROF. DR. AHMET GÜNDÜZ

ANTAKYA’DA FARKLI İNANÇ
GRUPLARIYLA İLETİŞİM, DİNİ
ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ

1526 TARİHİNDE NEFS-İ
ANTAKYA’DAKİ KİŞİ ADLARI
HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME

DR. ÖĞRT. ÜYE. İLBEY DÖLEK

DENİZHAN ÖZSOY

SARAYBOSNA’DA BİRLİKTE
YAŞAMA KÜLTÜRÜ, DİNİ
ÇOĞULCULUK VE ALİYA
İZZETBEGOVİÇ

HATIRALARDA İTTİHAT VE
TERAKKİ CEMİYETİ’NİN BALKAN
SAVAŞLARINDAKİ ROLÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR ÖZTÜRK

DENİZHAN ÖZSOY

ÖRGÜTSEL TRAVMANIN
ÖRGÜTLER ÜZERINDEKI
ETKISI

HATIRALARDA İTTİHAT VE
TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KURULUŞ
SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ

KATILMADI

DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL KANDEMİR
DR. ÖĞR. ÜYESİ CANOL
KANDEMİR
FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE
TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
KREDİ GÖSTERGELERİNDEKİ
GELİŞMELER

GİZEM BAŞ
MEHMET KARA
OLCAY KARTAL
TÜRKİYE’DE EKONOMİK
BÜYÜMENİN CARİ AÇIK ÜZERİNE
ETKİSİ: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
GİZEM BAŞ
MEHMET KARA
GELENEKSEL OLMAYAN YENİ
PARA POLİTİKASI ARAÇLARI İLE
İSTİHDAM DÜZEYİ ARASINDAKİ
İLİŞKİ: Türkiye İçin Zaman Serisi
Analizi

OMAR THAMER MOHAMMED
SOAJN
DR. ÖĞR. ÜYESİ DUYGU CELAYİR
RİSK YÖNETİMİNİN KURUMSAL
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“H” YAZIMI
Arş. Gör. Dr. Melek ÇUBUKCU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Eser, İslami Döneme ait Çağatayca mensur bir eserdir. H.60I /M.1204 Semerkand’da
yazılan Lematü’s- Sirac adlı Farsça aslından Doğu Türkçesine Bahtiyar-nâme adı ile çevrilen
eserin; Oxford, Bodlein Kütüphanesi, Huntington No: 598’de kayıtlı olan yazması, H.838 /
M. 1435’te Yezd şehrinde Mansur Bahşı tarafından Uygur harfleri ile istinsah edilmiştir. 148
yapraklık yazmanın her sayfasında 15 satır bulunmaktadır. 1827 den beri gerçek hüviyetiyle
bilinmesine ve buradan metinler neşredilmiş olmasına rağmen, yazma bugüne kadar
bütünüyle yayınlanmamıştır. Reşit Rahmeti Arat’ın, yazmanın tümünü içine alan
transkripsiyon çalışması da yazma halinde kalmıştır.
Arap alfabesinde yazımda kolayca ayırt edebildiğimiz “h, ḥ ,ḫ” nin yazımı Uygur
harfli metinlerde bir tutarlılık göstermez; zira bu harflerin karşılığı Uygur alfabesinde yoktur.
Bundan dolayı, harflerin ses değerini verebilmek için müstensihlerin çok çeşitli yollara
başvurduğu görülür. Bu yollardan biri de Arap harfli işaretlerden faydalanmaktır.
“Bahtiyarname” yazmasının içinde bulunan “Rızvan Şah ile Ruh-Afza Hikayesi”,
müstakil bir eser olması dolayısıyla, çalışmamızda bu eseri barındıran 34 yaprak haricindeki
kısımlar incelenmiştir. Eserin tamamında “h, ḥ ,ḫ” içeren her kelimenin yazımı; harflerin
sesletimi bakımından incelenmiş, söz başı, söz içi ve söz sonu olarak sınıflandırılmış ve bu
harflerin yazımına ilişkin sayısal bilgi verilmiştir.Alıntı kelimelerde yer alan bu harflerin
yazımı, Türkiye Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçelerinden bazılarıyla da karşılaştırılmış,
yazımın fonetik değerleri vermesi bakımından birtakım sonuçlar çıkarılmaya çalışılmış, Tarihi
lehçeler ile Çağdaş Türk Lehçeleri arasındaki bağlantı açıklanmıştır. Ayrıca bu çalışma İslami
Döneme ait Uygur harfli metinlerin, transkripsiyon metinleri olarak kullanılıp
kullanılmayacağı hususunda bize bilgi vermiş; yazımın telaffuzu göstermesi bakımından
Uygur alfabesinin, Arap alfabesine göre kolaylık sağlayıp sağlamadığı hususunu da
aydınlatmamıza yardımcı olmuştur.
Anahtar Kelimeler : İslami Dönem, Uygur alfabesi, yazım.
İŞARETLER LİSTESİ
h1 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
h2 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
h3 : Altında  ﻩişareti bulunan, yazıda gösterilmeyen /h/
h4 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /h/
h5: Uygur yazımında Q ile gösterilen /h/
ḥ1 : Uygur yazımında X ile gösterilen /ḥ/
ḥ2 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
ḥ3 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
ḥ4 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
ḥ5 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
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ḥ6: Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
ḥ7 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında gösterilmeyen /ḥ/
ḫ1 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḫ/
ḫ2 : Altında  خişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḫ/
ḫ3 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ ile gösterilen /ḫ/
ḫ4 : Altında ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında gösterilmeyen /ḫ/
ḫ5 : Altında  ﻩişareti bulunan , Uygur yazımında gösterilmeyen /ḫ/
ḫ6 : Altında ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
ḫ7 : Altında  ﻉişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
ḫ8 : Altında  ﻩişareti bulunan , Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
GİRİŞ
Yazımın fonetik değerleri vermesi açısından Uygur harflerinin Arap harfli metinlere
göre daha elverişli olduğu kanaatinden yola çıkarak, Arap alfabesinde görülen fakat Uygur
alfabesinde karşılığı olmayan bazı harflerin yazımda nasıl işaretlendiği, bize pek çok konuda
fikir vermesi açısından ehemmiyet arz eder. Bu harflerden olan “h”, “ḥ” ve “ḫ” yazımı da bu
açıdan önemlidir. İslami döneme ait Uygur harfli metinler de yine bu konuya ışık tutması
açısından, üzerinde çalışılması gereken önemli metinlerdir. Çünkü bu dönemde hem
İslamiyetin etkisiyle dilimize giren Arapça ve Farsça kelime oranında artış olmuş; hem de
Arap harfli yazım geleneği yerine Uygur harflleriyle eserler verilmiştir. Arap harfli yazımdan
dolayı geleneksel imlasıyla tanıdığımız kelimelerin başka hangi şekillerde yazıldığı ve bu
yazımın o dönemdeki telaffuz şekillerini yansıtıp yansıtmadığı konusu merak
uyandırmaktadır.
Bu konu ile ilgili çalışmalar yapılmış olup, sınırlı kalmıştır. İncelemek istediğimiz
konunun kavram alanını tespit edebilmek açısından kaynaklarda yazım veya imla ile ilgili
tanımlarına değinmekte fayda vardır. Ansiklopedilerden bazılarında verilen tanımlardan bir
kısmı, geleneksel yazım ( imla) tanımlarına göre dikkat çekicidir.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi’ne baktığımızda imla ile ilgili şu tanımın
verildiği görülür:
“İmlâ : (Yazım, Fr. Orthographie). Bir dilin belli kurallara göre yazıya geçirilmesi.
Bir dildeki sesleri karşılayan işaretler topluluğu olan alfabenin , dilin yapısına uygunluğu
nisbetinde bir imlâ ortaya çıkar. Bunun için de bir dildeki bütün sesleri yazabilecek, onları
karşılayabilecek işaretlerin çok iyi seçilmesi gerekir.
Dillerin imlâsı uzun süren denemeler ve değişiklikler sonunda kararlı bir biçim
kazanır ve bu kararlılığın devamı o dili kullanan milletlerin kültür hayatını etkiler. Sık sık
imla değiştiren milletler, kültür kopukluğuna uğrarlar.
Fonetik İmlâ: Nasıl konuşuluyorsa , kelimeler nasıl telaffuz ediliyorsa öyle yazma.
Okuma ve yazmayı kolaylaştıracağı söylenen bu imlanın, kimin hangi bölgenin konuşması
esas alınarak hazırlanacağı sorusuna cevap bulunamamıştır.
Şekli İmlâ: Kelimelerin ilk, asli şekillerini yazma. Bölgelerdeki farklılığı kaldıracağı
ileri sürülen bu görüş de dildeki gelişmeyi bir yana atmış görünmektedir. Konuşma dili,
zamanla kelimelerin ilk şekillerinden uzaklaşmakta, bazı sesleri kaybetmekte, bazı yeni sesleri
almaktadır. Bu durumda gelişme ve değişmeye müsait olarak fonetik imlayla birlikte gramer
kurallarını ve kelimelerin doğru şekillerini öngören bir imlanın kabülü en uygun imla
şeklinde yorumlanmıştır.
Fonetik bir dil olan Türkçenin imlası, fonetik ve şekli imla özelliklerini korurken,
komşu dillerin ve kültürlerin tesiriyle kendi yapısının dışına taştığı, tutarsız hale geldiği de
olmuştur” (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1981, 4 ,378).
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Uygur harflerinin yazım özellikleri ile ilgili çalışmalar da mevcuttur. Bu çalışmalardan
bazılarına konumuz gereği değinmekte fayda vardır. Özlem Yiğitoğlu “Uygur Harfli Kutadgu
Bilig’de “h”nin Gösterimi” başlıklı çalışmasında şu noktalara değinmiştir:
“Kutadgu Bilig’de geçen alıntı sözcüklerin Herat nüshasındaki imlasından genel
olarak söz etmek gerekirse, bu nüshadaki Arapça-Farsça sözcüklerin Uygur imlasıyla
yazıldığını söyleyebiliriz. Bu nüshadaki alıntı sözcüklerin ünlüleri genellikle yazılmakla
birlikte uzun ünlüler belirtilmemiştir. Zaman zaman sesin değerini belirtmek için diyakritik
işaretler kullanılması, alıntı sözcüğün olduğu gibi Arap harfleriyle sözcüğün altına yazılması
XV. yüzyılda Timurlular devrinde çoğaltılmış Uygur harfli eserlerin neredeyse karakteristik
özelliğidir” (Yiğitoğlu, 2007, 87).
“Birkaç dikkat çekici özellikten bahsetmek gerekirse eserlerde ḫ ve ḥ sesleri, sözcüğün
altına konan  ﺡile belirtilirken, Kutadgu Bilig’de zaman zaman ḫ ve ḥ için  ﺡharfinin sitilize
biçimi kullanılmaktadır. Genel olarak h’ye karşılık gelen işaret Kutadgu Bilig’de ihmal
edilmiştir. Tüm metinlerde h sesi için (  )ﻩharfi sözcüğün altına yazılmıştır. ḥ sesi söz başında
yazılmamış, diğer bütün durumlarda q ile yazılmıştı” (Yiğitoğlu, 2007, 87).
Röhrborn’un “Eski Uygur Alfabesindeki "Fonolojik Prensip Problemi Üzerine” adlı
yazısında Uygur harflerinin yazımıyla ilgili şu bilgilere yer verildiği görülür:
Yazı kültürüne sahip bir toplumun üyeleri birbirinden çok farklı ses özelliklerine
sahipse, böyle durumlarda Çin yazısında olduğu gibi harf karakterini taşımayan işaretleri
kullanmakta yarar vardır. Peki, yazı kültürüne sahip bir toplum, ne zamana ve ne dereceye
kadar böyle fonetik bir çok-çeşitliliğe tolerans gösterebilir? Merkezi otoriteye sahip bir
toplumda dilsel standart, merkezi otoritenin öngördüğü standartlar çerçevesinde tespit edilir.
Yazı kültürüne sahip Uygur topluluğu, merkezi her zaman bir havza olan, nispeten tecrit
edilmiş, küçüklü büyüklü pek çok topluluktan ibaretti. Dolayısıyle, yazı kültürüne sahip Uygur
topluluğu ortadan kalkıncaya kadar, bu fonetik çok çeşitliliğin de mevcut olduğu
düşünülebilir. Uygurlar arasında bir yazı reformu, belki de bu nedenle hiç
gerçekleşmemiştir” (Röhrborn, 2011, 27).
BULGULAR1
1. SÖZ BAŞINDA /H/ YAZIMI
h1 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
69 örnekte görülür.
hav-ā ( 38-1,12)
helāk ( 119-2,4; 143-1,12; 82-1,14)
hem ( 147-2,15; 36-1,2)
her ( 109-1,13; 109-1,15; 115-2,13; 121-1,12; 12-2,7; 122-1,12; 141-1,7; 141-2,9; 1441,4; 146-1,2; 147-2,1; 17-2,5; 26-2,10; 33-1,13; 42-1,3; 42-2,4; 42-2,6; 5-2,11; 53-2,2;
57-2,10; 59-2,11; 60-2,4; 63-1,1; 65-2,14; 65-2,15; 65-2,9; 68-2,5; 72-2,2; 76-2,1; 781,4; 78-1,5; 81-1,10; 82-2,6; 88-1,4; 91-1,9; 92-2,10 ; 92-2,8; 97-2,5)
her-giz ( 124-2,1; 124-2,1; 69-1,12; 69-1,12; 9-2,1; 9-2,14; 9-2,14)
herkim ( 124-1,2)
Bahtiyarname’ye ait örnekler, Melek Çubukcu’nun “İslami Döneme Ait Uygur Harfli Türkçe Metinler
( 2019) ” adlı doktora tezinden alınmıştır.
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hīç ( 10-1,4; hmç 4 -1,, ; 29-2,1; 39-1,6; 56-1,13; 58-1,10; 63-1,12; 68-2,1; 70-1,4; 72-1,11;
89-1,5; 94-1,8; 95-1,11; 95-1,11)
hmç ( 39-1,6)
h2 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
62 örnekte görülür.
hedye ( 15-1,5)
helāk ( 110-1,15; 110-2,13; 110-2,15; 112-1,4; 115-2,5; 143-1,10; 143-2,6; 53-1,15; 821,5; 82-1,8; 87-1,10; 91-2,7; 87-2,10 ; helạk 88-1,1; 112-2,6)
hem ( 116-1,8; 117-2,3; 94-1,10)
henüz ( 92-2,10; 93-1,13; 94-1,2)
her ( 106-1,4; 108-1,5; 116-2,10; 118-1,12; 118-1,9; 123-1,15; 4-2,12; 45-2,4; 87-1,2;
89-2,12; 90-2,5; 91-1,13; 91-1,8; 91-2,11; 91-2,8; 93-1,3; 95-1,13; 95-1,15; 95-1,15)
herkim ( 120-2,11)
hīç ( 12-2,1; 6-2,13; 106-2,3; 110-2,6; 118-1,5; 146-2,10; 147-2,9; 17-1,14; 17-1,3; 861,11; 87-1,3; 89-1,8; 90-1,5; 90-2,11; 90-2,15; 92-2,15; 92-2,4; 93-1,5; 94-2,7)
h3 : Altında  ﻩişareti bulunan, yazıda gösterilmeyen /h/
60 örnekte görülür.
hav-a-lıḳ ( 51-2,13)
helāk ( 82-2,3; 9-2,8
henüz ( 82-2,10)
her ( 12-2,1; 144-1,3; 145-2,3; 26-2,8; 42-1,6; 45-2,9; 5-1,3; 52-2,9; 53-2,10; 53-2,8; 54-1,15;
57-1,5; 59-1,7; 62-2,8; 64-2,5; 65-2,13; 67-2,8; 75-1,6; 75-2,10)
her ( 82-2,6)
her-giz ( 67-2,3)
hergiz (26-2,9; 7-1,14; 76-2,9)
hīç (12-2,15; 12-2,8; 13-2,10; 13-2,13; 7-2,2
hmç (15-1,11; 26-2,11; 27-1,14; 28-2,3; 31-1,11; 34-1,15; 38-2,5; 48-1,11; 56-1,4; 56-2,7; 581,8; 59-2,15; 60-1,13; 60-2,9; 61-2,14; 62-2,6; 63-2,3; 64-1,2; 69-2,11; 76-1,13; 80-2,2; 822,4; 84-1,4; 84-2,7; 93-2,13)
hüner ( 7-2,8)
hünerin ( 14-2,14)
ḥ1 : Uygur yazımında X ile gösterilen /ḥ/
2 örnekte görülür.
ḥarÿn ( 8-1,8)
ḥārun-ġa ( 8-1,6)
ḥ2 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
ḥābml-lıḳ-tın ( 120-1,2)
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ḥ3 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
77 örnekte görülür.
ḥa¡retin-din ( 88-1,15)
ḥācet ( 114-2,12)
ḥaḳ ( 107-2,13; 107-2,15; 114-1,14; 114-2,10; 115-2,14; 115-2,6; 117-2,5; 118-1,9; 121-1,11;
121-1,9; 121-2,14; 123-2,4; 124-1,8; 27-1,10; 38-2,9; 40-1,15; 5-2,9; 78-1,9; 9-2,13;)
ḥāl ( 38-1,9)
ḥāl-i-ni ( 29-1,2; 51-2,3; 58-2,7; 6-1,5)
ḥal-lerin (KB 2564-18)
ḥarām (11-2,10)
ḥarām-ġa ( 77-2,12)
ḥāṣıl (76-2,15)
ḥav-ā-ġa ( 124-1,15; ḥav-a-ġa 93-1,4)
ḥayrān (10-1,12; 7-2,13; 78-1,7)
ḥekāyet ( 76-2,11)
ḥekāyet (109-1,4; 118-1,15; 122-2,6; 123-1,14; 124-1,12; 143-1,4; 54-1,1 ; 68-2,10; 68-2,12;
76-2,11; 90-1,2)
ḥekāyetım (33-2,14; 46-2,9)
ḥekāyet-i ( 108-2,4; 124-1,11; 80-1,15; 82-2,12)
ḥekāyet-i-ini ( 79-2,7; 123-1,1; 34-1,10; 39-2,14; 4-1,6; 45-1,4; 45-2,7; 6-2,4; 67-2,5; 68-2,15;
71-2,6; 77-1,6; 82-2,11)
ḥekāyetiŋ-ni ( 32-2,4)
ḥekāyet-lerim ( 106-1,15 ; 39-2,10; 40-2,12)
ḥekāyet-lerini ( 88-1,9 ; 88-2,15)
ḥekāyet-ni ( 142-2,1; 68-2,12)
ḥücr-e 12-1,13)
ḥücr-e-lẹr 75-2,13)
ḥücres-i 117-1,13)
ḥ4 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/28 örnekte
görülür.
ḥāãıl ( 110-2,10)
ḥaḳ ( 120-2,15; 121-1,1; 121-1,15; 141-2,13)
ḥaḳ-ḳa ( 118-1,8)
ḥaḳk-ı-nı ( 92-2,15)
ḥal-i-ni ( 111-1,7; 118-2,15 ; 141-2,3; 142-1,3)
ḥasret ( 53-2,14)
ḥasret-i ( 88-1,12)
ḥasūd ( 60-1,15)
ḥavu¡-nıŋ ( 32-2,13)
ḥayrān ( 113-2,4; 114-2,6)
ḥebāé-larını ( 92-1,4)
ḥekāyet ( 115-1,12)
ḥekāyet-i ( 117-2,12; 123-2,9; 88-2,13)
ḥml-e ( 111-2,14; 111-2,15; 89-1,1)
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ḥuri-leri-ni ( 17-1,8)
ḥürmet ( 92-2,5)
ḥüsnü ( 108-1,6)
ḥ5 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
ḥakiḳat ( 77-2,1)
ḥ7: Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında gösterilmeyen /ḥ/
47 örnekte görülür.
ḥạãıl ( 145-1,5)
ḥabmbmm ( 72-1,11)
ḥācet-lẹr ( 17-2,14)
ḥad(d)-dın ( 146-1,10)
ḥaddi ( 97-1,2)
ḥaddiŋ ( 76-2,8)
ḥaḳ ( 143-2,8; 84-1,4)
ḥaḳ-ḳı ( 71-2,2)
ḥaḳ-larıŋ ( 35-1,6)
ḥal-de ( 110-1,3)
ḥālin-din ( 106-1,13)
ḥālindin ( 59-1,5)
ḥāl-i-ni ( 119-1,11; 12-2,3; 66-2,6; 76-2,10)
ḥāliŋ ( 63-2,11; 84-2,6)
ḥāliŋ-ni ( 14-1,1; 72-2,13)
ḥāl-leri ( 38-2,8)
ḥamd ( 27-1,12)
ḥamdu ( 78-1,9)
ḥasret ( 142-1,12)
ḥasret-i ( 142-1,15)
ḥat-tın ( 146-1,10)
ḥavu¡ ( 44-1,12; 32-2,10)
ḥavu¡-nıŋ ( 44-1,14)
ḥayāt ( 71-1,3)
ḥayrān ( 14-2,12; 16-2,12; 42-2,3; 75-1,10; 80-1,2)
ḥekāyet ( 48-1,3; 62-2,13; 72-2,2)
ḥekāyet-i ( 142-2,6)
ḥekmm-ler-niŋ ( 90-2,1)
ḥml-e ( 147-2,13)
ḥücre-ġa ( 12-1,4)
ḥükümet ( 31-2,15)
ḥürmet ( 147-2,12)
ḥüsni-ġa ( 80-1,1)
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ḫ1 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḫ/
227 örnekte görülür.
ḫāãıl ( 17-2,8)
ḫaber (AH 72-311; 106-1,13; 106-2,3; 107-2,7; 123-1,6; 16-1,14; 16-1,4; 16-2,7; 17-1,3;
46-1,3; 48-2,11; 49-2,2; 5-1,1; 55-1,13; 7-2,2; 76-2,8; 81-1,15; 81-2,5; 84-1,12; ḫạber
92-1,9)
ḫaber-i ( 70-1,6)
ḫaberim ( 61-1,15)
ḫaberin ( 16-1,12; 17-1,5; 28-2,13; 45-2,10; 55-2,3)
ḫaberin-i ( 116-2,11; 122-1,14; 139-2,2; 16-1,3; 41-1,2)
ḫaber-lẹrni ( 40-1,10)
ḫaber-ni ( 108-1,12; 16-1,5; 29-1,9; 34-1,15; 81-1,3)
ḫaber-siz ( 80-1,13)
ḫalāã-ḳa ( 118-1,13)
ḫalāéik (118-1,3; ; 146-2,14 ; 146-2,15; 146-2,4; 28-1,15; 28-2,10; 28-2,6; 58-2,2 ḫalạéik ;
92-1,14; ḫạlāéik 122-2,10 ; 27-1,6)
ḫalạéik-ḳa ( 28-2,2; ḫalāéiḳ-ḳa 53-1,15)
ḫalāéiḳ-niŋ ( 61-2,11)
ḫālāiék-ni ( 7-1,10)
ḫalāṣ ( 107-1,15; 108-2,15; 143-2,9; 36-1,8; 5; 109-1,2; 145-2,11; 145-2,11 ; ḫạlāṣ 31-1,11)
ḫālıḳ-nı ( 120-1,8)
ḫalife-lıḳ ( 55-2,14)
ḫalḳ-ı ( 120-1,4; 46-1,1)
ḫalmfe-de ( 55-2,7)
ḫạlmfe-lıḳ ( 55-2,11)
ḫalvet (95-2,2)
ḫançer (86-2,7)
ḫānedānım-ġa ( 53-1,13)
ḫarāb (82-1,4; 82-2,3; 82-2,9;ḫạrāb 93-2,8 )
ḫarç (60-1,14)
ḫasta (16-2,1; 35-2,5)
ḫasta-lıḳ-ı ( 13-1,9)
ḫātūn (107-1,5 ; 113-2,14 ; 114-2,3 ; 145-1,9 ; 145-1,9 ; 30-1,8 ; 30-2,1 ; 34-1,7 ; 35-2,9 ;
55-2,1 ; 56-2,10 ; 56-2,14 56-2,14 ; 56-2,9 ; 57-1,10 ; 57-1,10 ; 59-1,1 ; 7 ; 84-1,2 ; 892,2 ; 90-1,1 ; 12-2,15 ; 41-1,10 ; 41-1,5 ; 44-2,14 ; 5-1,15 ; 5-2,2 ; 55-1,2 ; 76-2,15 ; 81-1,12)
ḫātūnı (143-2,14 ; 144-1,15 ; 144-2,12 ; 144-2,4 ; 30-2,7 ; 35-1,8 ; 56-2,15 ; 56-2,4 ; 58-2,14
; 58-2,8 ; 59-1,2 ; 60-2,5 ; 61-1,14 ; 87-1,2 ; 88-1,14 ; 89-1,6 ; 89-2,14 ; 91-2,9; 12-2,4 ; 6-1,1
; 6-1,11)
ḫātūn-ı ( 5-1,12)
ḫātūnı-ġa ( 6-2,6)
ḫātūnın (145-2,2 ; 145-2,2 ; 145-2,3 ; 145-2,3 ; 57-1,7 ; 57-1,7 ; 61-1,10 ; 87-2,13)
ḫātūnlar (89-2,11)
ḫātūn-luġ ( 109-2,6)
ḫātūn-nı ( 144-1,14; 145-1,15; 145-1,15; 145-1,8)
ḫātūn-nıŋ ( 7-1,15)
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ḫātūnum (113-2,14 ; 114-2,7; 54-2,13)
ḫayır-bād ( 54-1,8; 66-1,4; ḫayr-bād 73-2,6; 76-1,4)
ḫazmn-e ( 52-1,6)
ḫazmn-e-çi-ni ( 10-2,11)
ḫazmn-e-ġa ( 52-1,14)
ḫazmn-e-lerin ( 60-1,6)
ḫazmnem-ni ( 62-1,8)
ḫazmne-niŋ ( 52-1,11)
ḫazmn-e-sini ( 123-1,11)
ḫıyānet (110-2,3; 28-2,4; 86-2,4)
ḫiõmet (110-1,2 ; 140-1,1 ; 15-1,8 ; 26-2,5 ; 26-2,6 ; 31-2,14 ; 41-2,13 ; 42-1,8 ; 60-1,3 ; 82,10 ; 9-1,2 ; 95-1,3)
ḫiõmet-kār ( 67-2,10)
ḫiõmetkār-lạr ( 115-1,9)
ḫiõmet-kār-ları ( 26-1,14)
ḫiõmet-lẹr ( 4-2,6)
ḫoca (8-2,11)
ḫoc-ā ( 56-1,9; 8-1,15; 8-2,4; 9-1,11; 9-1,15; 9-1,3)
ḫoc-a-ġa ( 9-1,11; 9-1,2)
ḫoc-ā-nıŋ ( 8-1,14)
ḫor (91-1,14)
ḫoş (106-2,10; 13-2,7; 140-2,6; 15-2,12 ; 15-2,2; 15-2,6; 15-2,9 ; 35-2,1; 39-2,6;
40-2,4; 4-2,2; 77-2,4; 84-1,5; 94-1,15; 94-1,15; 95-1,10; 95-1,14; 95-1,14)
ḫoş-luḳ ( 81-1,6)
ḫoşnūd (113-1,4 ; 117-2,5)
ḫurm-a ( 49-1,5 ; 49-1,6)
ḫurm-a-lạrnı ( 49-1,4)
ḫüsrev ( 118-2,14; 119-1,1; 89-2,13; 90-1,4; 93-2,11; 93-2,11; 93-2,5; 94-2,13; 94-2,2; 951,13; 95-1,6; 95-1,7; 95-1,9)
ḫ2 : Altında  خişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḫ/
3 örnekte görülür.
ḫalvet ( 60-2,3)
ḫaṭāé ( 29-2,1)
ḫod ( 68-2,3)
ḫ4 : Altında ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında gösterilmeyen /ḫ/
5 örnekte görülür.
ḫāãıl ( 17-2,8)
ḫāṭır ( 55-1,11; 55-1,11)
ḫoş ( 53-2,3; 70-2,6)
ḫ5 : Altında  ﻩişareti bulunan , Uygur yazımında gösterilmeyen /ḫ/
3 örnekte görülür.
www.akdenizkongresi.org
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ḫoş ( 33-1,4; 66-2,1; 81-1,4)

2. SÖZİÇİNDE /H/ YAZIMI
h1 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
119 örnekte görülür.
bahās-ı-ġa ( 63-1,11
cev-her-i ( 66-2,13)
cev-her-i-ge ( 66-2,14; 66-2,14)
ispā;hi (122-1,10)
pādşā-h-dın ( 16-1,8; 16-1,8)
pādşā-h-hı ( 119-1,1; 119-1,1; 15-1,4; 15-1,4; 35-1,8; 35-1,8; 44-2,9; 44-2,9; 57-2,14;
57-2,14)
pādşā-h-hı-nıŋ ( 34-1,9; 34-1,9)
pādşāhımız-ġa ( 49-2,1; 49-2,1)
pādşā-h-ḳa ( 17-2,1; 17-2,1; 18-1,1; 18-1,1; 13-1,13; 13-1,13; 13-2,7; 13-2,7; 143-2,15;
143-2,15; 15-2,9; 15-2,9; 58-1,6; 58-1,6; 84-1,5; 84-1,5)
pādşā-h-lạr ( 45-2,11; 45-2,11)
pādşā-h-lạr-ġa ( 1-1,9 ; 1-1,9 ; 17-2,2 ; 17-2,2 ; 139-2,6 ; 139-2,6 ; 27-2,8 ; 27-2,8 ; 7-1,3
; 7-1,3 ; 94-2,11 ; 94-2,11)
pādşā-h-lạr-nıŋ ( 17-1,4; 17-1,4)
pādşā-h-lıḳ ( 5-2,15; 5-2,15; 9-2,1; 9-2,1)
pādşā-h-lıḳ-ı-nı ( 27-1,8; 27-1,8)
pādşā-h-lıḳ-ḳa ( 116-2,3; 116-2,3; 139-1,7; 139-1,7; 26-1,6; 26-1,6)
pādşā-h-nı ( 144-1,11; 144-1,11; 82-1,14; 82-1,14)
pādşā-h-nıŋ ( 119-2,1; 119-2,1; 16-1,12; 16-1,12; 94-2,8; 94-2,8)
pādşā-h-tın ( 77-2,6; 77-2,6)
pādşā-h-zāde ( 77-1,9; 77-1,9)
şāhbāl (79-1,5
şā-h-bāl ( 77-2,6; 79-2,12; 8-2,15; 8-2,15; 8-2,5; 8-2,5; 82-1,1; 82-1,1; 82-2,15; 82-2,15;
83-2,1; 83-2,1; 85-1,11; 85-1,11; 85-1,12; 85-1,12; şa-h-bāl 82-1,12; 82-1,12
şā-h-bāl-ġa ( 8-2,14; 8-2,14)
şāh-ḳa ( 92-1,2; 92-1,2)
şā-h-nıŋ ( 139-1,11; 139-1,11; 139-1,9; 139-1,9; 147-2,1; 147-2,1; 26-1,5; 26-1,5; 51-1,6;
51-1,6)
şehr-ġa ( 144-2,12; 144-2,14; 144-2,15; 66-1,9; 66-1,9)
şeh-zāde-niŋ ( 9-2,5; 9-2,5)
h2 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
4 örnekte görülür.
pādşā-h-ı ( 6-1,2)
ilāhm ( 85-2,8)
pādşā-h-ı ( 6-1,2)
şā-h-bāl ( 35-1,8)
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h3 : Altında  ﻩişareti bulunan, yazıda gösterilmeyen /h/
20 örnekte görülür.
cev-her-i ( 67-1,3)
pādşā-h-hı ( 15-1,4; 35-1,8; 57-2,14)
pādşā-h-hı-nıŋ ( 33-1,8)
pādşāhımız-nı ( 40-1,3)
pādşāhımız-nıŋ ( 78-2,10)
şā-h-bāl ( 11-2,14; 80-2,4; 80-2,8; 81-1,15; 81-2,5; 82-2,9; 83-1,6; 84-1,5; 84-1,8; şāhbāl 83-1,2)
şāhbāl 80-1,9)
şa-h-bāl-ġa ( 81-2,10)
şehr-din ( 54-1,9)
h4 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /h/
74 örnekte görülür.
mihmānımız ( 68-1,10)
mihri ( 83-1,8)
mihr-i ( 9-1,8; 9-1,8)
mihrim-niŋ ( 35-2,14)
pehlevān ( 141-2,4)
şạhān-e ( 116-2,9)
şāhbāl-ı ( 15-1,2)
şehir-din ( 56-2,15)
şehr ( 119-1,9; 122-1,11; 122-2,14; 123-1,6; 45-1,10; şehir 120-2,5)
şehr-de ( 13-1,15; 140-1,3; 140-1,3; 28-1,14; 40-1,6; 51-2,12; 54-1,10; 54-1,11; 59-1,13)
şehr-din ( 147-1,2; 3-1,9; 76-1,11)
şehr-ġa ( 117-1,10; 122-2,14; 123-1,5; 141-1,15; 144-2,11; 145-2,4 ; 3-1,10; 5-1,2; 511,14; 54-1,9; 58-2,10; 66-2,12; 76-1,12; 92-1,13)
şehr-i ( 40-1,14)
şehr-i-din ( 119-1,14; 46-2,7)
şehri-ġa ( 116-2,1; 118-2,9; 119-2,7; 145-1,2; 147-1,12; 57-1,4; 58-1,12-13 ; 6-1,2; 971,14; şehr-i-ġa 76-1,14
şehrimiz-ni ( 40-1,2)
şehrin ( 10-1,15)
şehrin-de ( 139-1,9; 69-1,1)
şehrin-din ( 147-1,4)
şehr-i-ni ( 146-2,3)
şehr-i-niŋ ( 40-1,1; 45-2,1)
şehris-tān-ı ( 72-2,10; 74-2,13/14)
şehr-ni ( 110-1,6)
şehr-niŋ ( 119-1,10; 122-2,3; 139-2,8; 145-2,6)
şehzāde ( 106-1,11; şehzạde 106-1,15)
şehzāde-din ( 26-1,1)
şehzāde-ġa ( 106-1,11)
zinhār ( 110-2,4)
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h5 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /h/
23 örnekte görülür.
bah -ā ( 63-1,9)
büh tān ( 115-2,10; 31-1,1; 31-1,8)
māhir ( 108-1,1)
nāgehān ( 8-1,3)
şeh r-ġa ( 144-2,12; 144-2,14; 144-2,15)
şeh r-i-de ( 34-2,4)
şẹh r-i-ġa ( 139-2,5; 147-1,7)
şeh r-i-ni ( 118-2,12)
şeh ristān-ı ( 74-2,3)
şeh r-ni ( 58-1,13)
şehr ( 51-2,4)
şehri-ġa ( 115-1,6; 4-2,15; 76-1,5; 82-1,15)
şehrim-ġa ( 122-1,7)
şehr-niŋ ( 51-2,14)
şehzāde ( 51-1,7)
ḥ2 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
4 örnekte görülür.
iḥtiyāt ( 52-1,3)
miḥnet ( 52-2,5)
nikāḥ ( 92-1,2)
rūḥafø-ā ( 97-1,4)
ḥ3: Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
3 örnekte görülür.
dar-ḥāl ( 92-1,10)
raḥmm (124-1,5)
ser-ḥad(d) 3-1,3)
ḥ4 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
6 örnekte görülür.
der-ḥāl ( 113-1,9; 12-2,4; 86-2,7; 93-2,1)
raḥmm ( 80-2,5)
ser-ḥad(d)-i ( 113-1,14)
ḥ5 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
28 örnekte görülür.
aḥvāl ( 111-1,6)
iḥtiyāc-ı ( 97-2,8)
iḥtiyāṭ ( 112-2,3; 112-2,4; 142-1,10; 142-1,13)
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iḥtiyāṭ-lıḳ ( 142-2,2)
maãlaḥat ( 26-1,4)
maḥrem ( 69-2,14; 92-2,6)
maslaḥạt ( 4-1,8)
miḥnet ( 72-1,11; 80-2,2)
miḥnet-i-ni ( 17-2,9; 17-2,9)
miḥnet-lẹr ( 72-1,12)
muḥabbet-i ( 139-2,11)
rāḥat-ı ( 84-2,8)
rāḥat-ḳa ( 84-2,10)
raḥmet ( 124-1,4; 29-2,2)
soḥbet (73-2,3; 74-1,8; 94-1,4)
zaḥmet ( 17-1,15; 83-1,12)
zaḥmet-lẹr ( 62-2,10; 84-2,6)
ḥ6: Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
soḥbet ( 147-2,15
ḥ7 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında gösterilmeyen /ḥ/
12 örnekte görülür.
der-ḥāl ( 13-2,8; 14-1,2; 87-1,11; 9-1,7; 94-2,13)
el-ḥamdu-lilla-h ( 106-2,6)
raḥm ( 110-1,14)
raḥmm ( 119-1,2; 141-2,15; 144-2,6; 72-2,14)
ser-ḥad(d)in-de ( 140-1,11)
ḫ1 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḫ/
139 örnekte görülür.
āḫiret-niŋ ( 31-1,10)
āḫiret-te ( 117-2,3)
āzād-baḫt ( 3-1,15; 4-2,15; 6-1,1; 7-1,4; 7-1,7; 8-2,14; 8-2,14; 9-1,4; 9-1,5/6
baḫt ( 118-1,11 ; 118-1,14; 118-2,1; 118-2,5; 118-2,7; 118-2,8; 119-1,12; 119-1,14; 1191,6; 119-2,8; 121-2,11; 122-1,13; 122-2,12; 122-2,13; 122-2,4; 122-2,5; 123-1,1; 1231,3; 123-1,4; 123-1,8; 123-1,9)
baḫtiyār ( 108-2,12 ; 109-1,4 ; 117-2,6 ; 118-1,5 ; 118-1,6 ; 118-2,1 ; 123-1,14 ; 124-1,12
; 124-1,2 ; 143-1,5 ; 27-1,11 ; 28-1,2 ; 28-2,13 ; 30-2,14 ; 31-1,13 ; 53-2,1 ; 60-2,11 ;
60-2,6 ; 61-1,12 ; 61-1,13 ; 61-1,7 ; 61-2,15 ; 62-1,12 ; 62-2,13 ; 88-2,8 ; 89-2,2 ; 89-2,3
; 90-1,3 ; 142-1,13; 28-2,15; 54-1,1; 59-2,13)
baḫtiyār-ġa ( 27-1,9; 28-1,12; 29-1,6; 60-1,7)
baḫtiyār-nı ( 108-2,10; 117-2,10; 118-1,4; 123-2,14; 123-2,7; 142-2,10; 28-2,1; 28-2,13;
28-2,7; 29-1,3; 30-2,12 ; 30-2,4; 31-1,2; 53-1,11; 61-1,9; 62-1,5; 88-2,12; 89-2,1;
bạḫtiyār-nı 108-2,3)
baḫtiyār-nıŋ ( 29-1,2; 30-2,12; 60-2,15; 62-1, 2)
bahtiyār-nı ( 142-2,5)
bed-baḫt ( 142-2,11; 97-1,3)
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bed-baḫt-lạr ( 87-1,14; 9)
dar-ḫost (RŞ 875)
der-ḫastımız ( 69-2,5)
der-ḫost ( 106-2,8; 72-2,15; 73-2,1; 73-2,12)
derḫost ( 73-1,12)
èāḫir-ġa ( 34-1,10)
ḫalvet-te ( 95-2,15)
iḫtiyār (16-1,1; 17-1,6; 64-1,6)
iḫtiyārım-nı ( 62-1,8)
iḫtiyār-ı-nı ( 60-1,11)
iḫtiyārıŋız-nı ( 61-2,9)
iḫtiyār-lạrı ( 76-1,1)
iḫtiyār-sız ( 62-1,15)
ser-ḫoş ( 84-2,12)
taḫt ( 119-2,7; 12-1,2; 12-1,7; 143-1,2; 145-1,13; 145-2,13; 145-2,13; 146-1,5; 146-2,13;
27-1,1130-2,13; 41-1,14; tạḫt 11-2,4)
taḫta (42-2,12 ; 48-2,10 ; 57-2,10 ; 59-1,8 ; 64-1,11 ; 58-1,1)
taḫt-ı ( 10-2,9; 139-1,3)
taḫt-ı-dın ( 142-1,5)
taḫt-ı-dın ( 145-1,1)
taḫt-ı-ġa ( 27-1,10; 5-2,13
taḫtım-nıŋ ( 14-2,1)
taḫtın-da ( 7-1,9)
ḫ3 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ ile gösterilen /ḫ/
1 örnekte görülür.
taḫt-ḳa ( 123-1,8)

ḫ6 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
1 örnekte görülür.
taḫt ( 16-2,11)
ḫ7 : Altında  ﻉişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
1 örnekte görülür.
taḫt-ḳa ( 114-2,14)
ḫ8 : Altında  ﻩişareti bulunan , Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
1 örnekte görülür.
baḫt ( 122-2,2)
3. SÖZ SONUNDA /H/ YAZIMI
h1 : Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
169 örnekte görülür.
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nāgāh(118-2,6; 120-2,7; 12-1,5; 121-2,14; 144-2,9; 28-2,10; 39-1,10; 51-2,1; 57-2,1)
pādşā-h ( 1-1,15; 1-1,15; 1-1,8; 1-1,8; 1-2,11; 1-2,11; 1-2,12; 1-2,12; 1-2,15; 1-2,15; 1-2,4; 12,4; 1-2,8; 1-2,8; 17-2,11; 17-2,11; 17-2,6; 17-2,6; 17-2,7; 17-2,7; 17-2,9; 17-2,9; 18-1,12;
18-1,12; 18-1,2; 18-1,2; 18-1,7; 18-1,7; 11-1,12; 11-1,12; 118-2,15; 118-2,15; 119-1,1;
119-1,1; 119-1,12; 119-1,12; 119-2,13; 119-2,13; 119-2,2; 119-2,2; 121-2,11; 121-2,11;
12-2,2; 12-2,2; 12-2,4; 12-2,4; 12-2,5; 12-2,5; 13-1,11; 13-1,11; 13-1,6; 13-1,6; 13-2,2;
13-2,2; 14-1,1; 14-1,1; 14-1,13; 14-1,13; 14-1,9; 14-1,9; 143-1,15; 143-1,15; 143-1,3;
143-1,3; 143-2,11; 143-2,11; 144-1,12; 144-1,12; 144-1,2; 144-1,2; 147-1,5; 147-1,5;
147-2,1; 147-2,1; 15-2,1; 15-2,1; 15-2,15; 15-2,15; 16-1,15; 16-1,15; 16-1,8; 16-1,8; 171,1; 17-1,1; 17-1,12; 17-1,12; 17-2,1; 17-2,1; 17-2,1; 17-2,1; 17-2,4; 17-2,4; 17-2,6;
17-2,6; 27-2,2; 27-2,2; 47-2,9; 47-2,9; 58-2,4; 58-2,4; 69-1,1; 69-1,1; 7-1,13; 7-1,13;
75-2,1; 75-2,1; 76-1,2; 76-1,2; 76-1,5; 76-1,5; 79-1,5; 79-1,5; 79-1,6; 79-1,6; 8-2,14;
8-2,14; 81-2,5; 81-2,5; 82-1,1; 82-1,1; 82-1,1; 82-1,1; 82-1,12; 82-1,12; 82-2,15; 822,15; 82-2,9; 82-2,9; 83-1,12; 83-1,12; 83-1,6; 83-1,6; 84-1,8; 84-1,8; 85-1,11; 85-1,11;
91-2,13; 91-2,13; 9-2,11; 9-2,11; pād-şāh 85-2,1; pād-şāh 85-2,1)
şā-h ( 16-1,14; 16-1,14; 16-1,2; 16-1,2; 139-1,12; 139-1,12; 147-2,7; 147-2,7; 44-1,15;
44-1,15; 44-1,5; 44-1,5; 44-1,9; 44-1,9 ; 92-2,6; 92-2,6; şāh 92-1,7 ; 92-1,7
h3 : Altında  ﻩişareti bulunan, yazıda gösterilmeyen /h/
21 örnekte görülür.
nāgāh 143-2,6; 26-1,13; 32-2,15; 5-2,1 ; 68-1,6 ; 79-2,2; 80-2,11; 42-1,8; 46-1,8; 482,7;52-1,8; 60-2,14; 60-2,8; 64-1,7; 66-1,10; 66-1,5; 67-1,5;70-2,9 ; 143-1,15; nagạh 141,14; 41-2,1
h2 : Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /h/
11 örnekte görülür.
āgāh ( 113-2,2; 117-1,1; 118-2,3; 120-1,5; 120-2,1; 124-2,3; 145-1,6; 49-2,14; 95-2,4;
97-2,11; 97-2,9 ;RŞ 579)
ḥ2 : Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
nikāḥ ( 92-1,2)
ḥ4 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında /e/ yazımıyla gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
nikạḥ ( 4-1,2)
ḥ5 : Altında  ﺡişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
5 örnekte görülür.
ãạlmḥ ( 91-2,14; 108-1,13; 107-2,3; 108-1,10; ãalmḥ 107-2,4)
ḥ6: Altında  ﻩişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen /ḥ/
1 örnekte görülür.
ṣāliḥ ( 13-2,1
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ḫ7 : Altında  ﻉişareti bulunan, Uygur yazımında Q ile gösterilen / ḫ/
1 örnekte görülür.
nikaḥ ( 94-1,2)
4. “H” yazımının Söz başı, Söziçi ve Söz Sonu Kullanım Oranları
a. /h/ yazımı
h1: Söz başı: 69, söziçi: 119, söz sonu 169
h2: Söz başı 62, söziçi 2, söz sonu 4
h3: Söz başı 60, söziçi 20, söz sonu 21
h4: Söz başı yok, söziçi 74, söz sonu yok
h5: Söz başı yok, söziçi 23, söz sonu yok
h1 en çok söz sonunda, en az söz başında kullanılır.
h2 en çok söz başında, en az söz içinde kullanılır.
h3 en çok söz başı, en az söz içinde kullanılır.
h4 sadece söziçinde kullanılır.
h5 sadece söziçibde görülür.
b. /ḥ/ yazımı
ḥ1: Söz başı 2, söziçi yok, söz sonu yok
ḥ2: Söz başı 2, söziçi 4, söz sonu 1
ḥ3: Söz başı 77, söziçi 3, söz sonu yok
ḥ4: Söz başı 28, söziçi 6, söz sonu 1
ḥ5: Söz başı 1, söziçi 28, söz sonu 5
ḥ6: Söz başı yok, söziçi 1, söz sonu 1
ḥ7: Söz başı 47, söziçi 12, söz sonu1
ḥ1 sadece sözbaşında kullanılır.
ḥ2 en çok söziçi, en az söz sonunda kullanılır.
ḥ3 en çok söz başında kullanılır, söz sonunda bulunmaz.
ḥ4 en çok söz başı, en az söz sonunda kullanılır.
ḥ5 en çok söziçi, en az söz başında kullanılır.
ḥ6 söziçi ve söz sonunda aynı oranda kullanılır.
ḥ7 en çok söz başı, en az söz sonunda kullanılır.
c. /ḫ/ Yazımı
ḫ1: Söz başı 277, söziçi 139, söz sonu yok
ḫ2: Söz başı 3, söziçi yok, söz sonu yok
ḫ3: Söz başı yok, söziçi 1, söz sonu yok
ḫ4: Söz başı 5, söziçi yok, söz sonu yok
ḫ5: Söz başı 3, söziçi yok, söz sonu yok
ḫ6: Söz başı yok, söziçi 1, söz sonu yok
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ḫ7: Söz başı yok, söziçi 1, söz sonu yok
ḫ8: Söz başı yok, söziçi 1, söz sonu yok
ḫ1 en çok söz başında kullanılır, söz sonunda görülmez.
ḫ2 sadece söz başında görülür.
ḫ3 sadece söziçinde görülür.
ḫ4 sadece söz başında görülür.
ḫ5 sadece söz başında görülür.
ḫ6 sadcee söziçinde görülür.
ḫ7 sadece söziçinde görülür.
ḫ8 sadece söziçinde görülür.
5. BAHTİYARNAMEDE GÖRÜLEN ÖRNEKLERİN ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ
ÖRNEKLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
Söz
Başı

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

ḫaber

haber

ḫeber

ḫeber

ḫabar,
habar

kabar
haber

ḫaber

heber

habar

ḫever,
ḫever

ḥabib

habib

hebib

-

-

-

-

-

-

hebib

ḥācet

hacet

hācet

ḫejet

kajet

kacet,
acat

håcet

hacet

hācat

hacet

ḥad(d)

had, hat

hedd

had

hed

çek,
kıyır,
çek ara

çegere,
hed,
hüdüd

het

het

heddi,
heddi

ḥak(k)

hak

heġġ, haġġ

ḫak

ḫakı,
akı, haq

akı, ak

haḳ

hak

hak

hek, heḳ

ḥal

hal

hal

ḫal

kal, hal

al-abal,
al

hāl

hel

hāl

hal

ḥaḳiḳat

hakikat

heġiġat

ḫeḳiket

akıykat

akıykat

hekıkat

hakıykat’

hakìkat

ḫeḳiḳet

ḫalayıḳ

halayık

-

-

ḫalayık

-

-

halayık

-

ḫalayik

ḫalife

halife

ḫelife

ḫalifet,
ḫelif

ḫalifat,
ḫalifa

ḫalifat,
ḫalif

ḫalife

halife,
halfe

halifat,
halìf

ḫalipet,
ḫelipe
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Söz
Başı

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

ḫalḳ

halk

ḫalg

ḫalık

ḫalık,
ḫalayık

kalk,
curt

ḫalik

halık

ḫaliġ

-

-

ḥamd

hamd

hemd

-

ḥaram

haram

haram

ḫaṭa

hata

ḫaṭır

2019

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

ḫalḳ

ḫalık

halk

ḫelık

kalık

-

-

-

-

-

alkamdu

-

-

-

-

ḫaram

aram

aram

heråm

haram,
erem

harām

ḫaram

ḫeta, ḫata

ḫata

kate,
hate

kata

ḫatå

hata

hatā

ḫata

hatır

ḫetir, ḫatir

ḫetir

hatır

es

håtır

hetêr

yat, huş

ḫatir

hava

heva

hava

hava

ava, ave

aba

hevå

hava

hovā

hava

ḥile

hile

hiyle

ḫeyle

ayla

ile

hiyle

heyle

hìle

ḫele,
héle

ḥurmet

hürmet

hörmet

ḫörmet

kurmet

urmet

hürmet

hörmet

hormat

hörmet

helāk

helak

helāk

helek

ölüv,
jok
boluv,
kuruv

ölǖ, cok
bolū

helàk

helak

helek,
ȫlme

halak,
ölüş

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

el,

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

17

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Söz
Başı

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

hem

hem

hem, hem de

hem

eri

da….dağı

hem

hem

hem

hem

hiç

hiç

heç

his te

eş

eç

heç

hiç te

hìç

heç

ḫudā

ḫudā

ḫoday
tegele

kuda, kuday

kuda,
kuday

ḫudā

hoday
teġele

hudāy

ḫuda

henüz

henuz

ḫezirge,
eli ( ğe)

ezirşe, eli

azır dele,
dağı ele

heli,
hàzirgeça

ḫezirge,
eli (ğe)

henìz,
entek

teḫj
teḫila

her

her

her

her

er

ar

her

her

her

her

hüner

hüner

hüner

ostalık,
höner,
kesip

şeberlik,
öner

önör

üstelik,
māhirlik

ostalık,
höner,
kesip

hüner,
kesp-kér

hüner

hediye

hediye

hediyye

bülek,
hediye

sıy(lık),
sölemdeme,
tartuv

belek

hedye,
sàvġa,
tàrtık

bülek,
hedye

sovğat

hediye,
soğat,
tartuk

heybet

heybet

heybet

möhabåt,
eybet

aybat

aybat

heybet,
uluġvarlık

heybet,
aybet,
möhabet

haybat

heyvet

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

18

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Söz
Başı

Türkiye
Türkçes
i

Azerbayca
n

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkme
n

Uygur

hele

hele

hele

his
yuktahis
bulmasa
, tevze,

tek
kana,
tek,
ğana

eᶇ
munda,
başında,
alğaç

heç
bolmeğend
e

hiçyukta,
başta,
evel

heli,
önìnçe

heç
bolmiğanda
, aldı bilen

ḫaneda
n

hanedan

hānedan,
sülāle

ḫan
nesili

evlet

ak sök
tukumu
,
han
tukumu

hànedàn,
sulāle

ḫan
nesili

pātışā
nesli

sülale
ḫandan

ḥāsılı

hasılı

ḫülāsā

kıskahı,
kıskasa,
eytkend
e

kıskası,
tok eteri

kıskası,
tok eteri

kıṣkasi,
ḫulles

kıskası,
kıskaça,
eytkend
e

sözüŋ
ġısğası

ḳısḳisi

ḥayran

hayran

heyran

ḫayran
kolğan

kayran

ayran,
taŋ

heyràn

heyran
kalğan

hayrān

heyran

ḥikāye

hikaye

hekāye

hikeye

hikaya

angeme
, ikaya

hikàye

hikeye

hekāya

hikaye

ḥasret

hasret

hesret

hesret,
hağış,
hağınıv

muŋzar,
zarığuv,
kamığu
v

kusa,
sağınıç

kayğu,
hesret,
sàğıniş

ḫesret,
sağış,
sağınu

gayğı,
tukātlık

hesret, muŋ

ḫurma

hurma

ḫurma

hörme

kurma

kurma

ḫurma

ḫörme

hurma

ḫurma

ḥavuz

havuz

hovuz

hıv
haklağıs

ḫavız

ḫavuz

havuz

su
saklağıç

hovuz

havuz
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Söz
Başı

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

ḫalas

halas

ḫilas

kotolov

kutıluv

kutulu,
boşonu

ḫalas,
kutuliş

kotılu

halas,
gutulma

ḫalas,
kutuluş

ḫançer

hançer

ḫençer

ḫenyer

kanjar

kancar

ḫancer

ḫencer

hancar

ḫencer

ḫarap

harap

ḫarab

iskirgen,
yimirilgen,
tuzğan

kıyrağan,
tozğan,
tuytıkkan

eskirgen,
tozğan,
kıyrağan

ḫerab

iskirgen,
tuzğan,
cimirilgen

harap,
zaya

ḫarap

ḥayat

hayat

hayat

tormoş,
yaşav,
tiriklik,
ğomör

ömir,
tirşilik

caşa,
turmuş

hayat

tormış,
ğomir,
tiriklik,
yaşav

durmuş

hayat

ḥazret

hazret

hezret

ḫeõret

kaziret,
eziret

aziret

hezret

hezret

hezret

ḫezret

ḥekim

hekim

hekim

tabib,
doktor,
vraç

deriger

doktur,
vraç

tebib,
doktor,
vraç

tabib,
doktor,
vraç

doktor,
lukman

tevip,
doḫtur

ḥuri

huri

huri

ḫur kıõı

ḫor kızı

ür kızı,
beyiş
kızı

hür

ḥur kızı

hüyr

hur

ḥücre

hücre

hücre

tığız,
bülme,
sitlik, oya

kürke,
üyşik

ḫücüre

hüceyre

küzenek

öycük

hüceyre

ḥükümet

hükümet

hökümet

ḫökümet

ükimet

ökmöt

hükümet

hökümet

hökümet

hökümet
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Söz Başı

2019

Azerbayca
n

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkme
n

Uygur

ḫasta

Türkiye
Türkçes
i
hasta

ḫeste

ḫasta,
avıruv,
sırḫav

avruv,
navkas,
dert

aru, kesel

kesel,
ḫaste

ḫeste,
avıruv,
sırḫav

hassa,
sırkav

hasta,
kesel

ḫatır

hatır

ḫetir,
yaddaş

ḫetir, is,
huş, yat

kaper,
jad, es

es

ḫatir, es,
yad

ḫetir, is,
huş, yat

yat, huş

as, yat

ḫatun

hatun

gadın, ḫatın

katın-kız

eyel,
katın

katın

ḫatin

ḫatın-kız

hatın,
ayal

ḫatun,
ayal

ḫayır

hayır

ḫeyr

yuk

jok

cok

yok

yuk

yök

yak

ḫıyanet

ḫıyanet

ḫeyanet

ḫıyanat,
hatılıv

opasızdık
, kıyanat

ḫıyanet,
ḫainlik,
satkınlik

ḫıyenet,
satılu

hıyanat,
dönüklük

ḫiyanet,
satkunlu
k

ḫizmet

hizmet

ḫidmet

ḫiõmet
(itiv)

kızmet

kıyanatlık
,
çıkkınçılı
k
kızmat

ḫizmet

ḫizmet
(itü)

hızmat

ḫizmet

ḫizmetka
r

hizmetka
r

ḫidmetkar

ḫiõmetsi,
asrav

üy
kızmetker
i

üy
kızmetker
i

ḫizmetke
r

ḫizmetçi
asrav

hızmetke
r

ḫizmetke
r

ḫoca

hoca

müellim

ostaõ,
meğelli,
ukıtıvsı

muğallim
, ustaz

ustat,
ağay

demle,
okıtuvçi

ostaz,
meğallim
, ukıtuçı

muğallı
m

ustaz

ḫor

hor

ḫor

alama,
yaman,
tüben

kor

kor

ḫer,
tüben

kabaḫet,
ḫurlıklı,
tüben

pes,
sansız

ḫor

ḫoş

hoş

ḫoş

höyköml
ö,
yağımlı

hoş,
tartımdı

cakşı,
süykümd
ü

ḫuş,
yakımli

söykimli,
yağımlı

hoşray,
yakımlı

ḫuş,
yeḳimlik
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Söziçi

2019

Azerbayca
n

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkme
n

Uygur

aḫiret

Türkiye
Türkçes
i
ahiret

aḫiret

ehiret

akıret

aḫiret

ahiret

ahiret

aḫiret

baha

paha

ġiymet

baha, ḫak

akıret,
akır
zaman
bağa

ba, nark

beye, hak

baht

baḫt, tale

beḫit, ırıs,
seğeõet

bakıt, kut

bakıt,
taloy, kut

baha,
nırh
bağt

baha

baḫt

baha,
nerḫ
baḫt

baḫtiya
r

bahtiyar

beḫtiyar

beḫitli,
ırıslı

bakıttı

baktulu,
taloylu

baḫtiyar

bedbaḫt

bedbaht

bedbaḫt

baḫithiẕ,
uŋmağan

betpak,
bakıtsız

baḫtsiz
talesiz

beḫitsiz,
uŋmağan

bedbağt

cevher

cevher

cevahir

asıltaş,
ḳimmetli
taş

asıl tas

baktısız,
beypeşene
,
talaysız,
baḫtsız,
talesiz
asıl taş

cevher

cövher

cevher,
esil taş

dar-ḥal

derhal

derhal

aşığıs, bik
tiẕ

lezde,
derev,
jıldam

dara, tez

derhal,
derrav

aıs
taş
cevher,
ḳiymetli
taş
aşığıç, bik
tiz

derhal,
dessine,
derrev

derhal

iḥtiyaç

ihtiyaç

ehtiyac

muktajdık
, kajettilik

muktacdık

ehtiyac

ihtiyac,
kereklik

ihtiyar

iḫtiyar

ḳeri,
kekse,
moskal

karı, kart

kariye,
kekse,
moysefi
d

moḫtaclık
,
iḫtiyac,
ḫacet
kart,
kartayğan
, iski

zerurlık

iḫtiyar

moḫtajlık
,
iḫtiyat,
ḫejet
kart,
kartayğan
, iski

garrı

ḳeri,
bovay
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Söziçi

Türkiye
Türkçesi

Azerbayc
an

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkme
n

Uygur

iḥtiyaṭ

ihtiyat

ehtiyat

abaylık,
haksıllık
, uyavlık

ıktıyat

etiyattık
, ayarlık

ehtiyat

ilahi

ilahi

ılahı,
ğejayip,
matur

kudaylk,
kudayı;
tamaşa

kudayda
y

ilahiy

serasaplıl
ık,
eserdeŋli
k
ḫuday
tarapin

ihtiyat

ilāhi

saklık,
uyavlık,
saklanuçan
lık
ilahi,
ğacep
matur

mahir

mahir

mahir,
osta,
uŋğan

?

usta, şeber

ustat,
çeber

mahir

mahir,
osta, uŋğan

ussat,
ökde

mahir

maḥrem

mahrem

mehrem

sir(li)

sırlı,
jasırındı

sırdu

maḫfiy,
sirli

sir(li)

gizlin,
yaşrin

meḫpiy

mihmand
ar

mihmand
ar

mehmand
ar

yul
kürhetiv
si, gid

yul
kürsetüçi,
gid

mihmand
ar, gid

mihnet

möhnet

miḫnet,
ğaẕap

meyman
kabıldaç
u, konak
tosuçu
kıyınçılı
k, menet

gid,
mezban

miḥnet

meymandar
dı,
kabıldaytın,
adam
mehnat

kıyincili
k

miḫnet,
ğazap

azap,
görği,
kınçılık

memand
ar, yol
körsetkü
çi
azap,
capa

muḥabbe
t

muhabbe
t

meḫebbet

meḫebb
et, ğışık,
yaratıv

mahabbat

mahabat

muhebb
et, sevgi

mehebbet,
yaratu,
ğıyşık

soyği,
mahir

muhebbe
t

pehlivan

pehlivan

pehlevan

köreşsi,
kereşivs
i

baluvan

balban,
körüşçü

palvan,
pehlevan

köreşçi,
köreşüçi

pelven

palvan,
küreşçi

raḥat

rahat

rahat

reḫet,
tolka,
tınlık

tınıştık,
ıŋğay

ırahat,
ıŋğaylu,
tınç

rahet,
asayişte

rehet,
tınlık,
tınıçlık

rahat,
asuda

rehat,
teçlik
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Türkiye
Türkçes
i
rahmetli

Azerbayca
n

Başkur
t

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkme
n

Uygur

rehmetlik

merḫü
m

markum

markum

rehmetli

merḫum

merhum

re(ḫ)metlik
, merhum

serḥad(d)

serhat

serhed

sik,
hıẕık,
granitsa

şekara,
şek

çek, kıyır,
çek ara

çegere,
serhed

çik,
sızık,
granitsa

serhet,
araçek

çegre, çek,
hudut

sarḫoş

sarhoş

serḫoş

isirik,
isken,
mes

mas

mas

bağlegiç,
bint

beyleviç
,
povazka

sarğı,
daŋı

tenik

soḥbet

sohbet

sehbet

suhbat,
engime

angemeleşü
,
suhbat

savumak

suınu

sovamak

sovumak

şahane

şahane

şahane

engeme
l
(
leşiv),
höyleşi
v
kupşı,
kürkem,
güẕel

öte
edemi,
ğajap,
tamaşa

eŋ cakşı, eŋ
sulu, eŋ köz

şahane

zinnetli,
güzel,
bik
matur

ören
gözel,
acayip

nahayiti
çiraylık

şehir

şehir

şeher

şeher

şar

şeher

şeher

şeher

şeher

şehzade

şehzade

şehzade

batşa
ulı

şahar,
kala
ḫanzada

şakzada

şehvet

cinsi
tilek

cınsı
işleğ

şehvet,
şevḳ

taḫt

taht

taḫt

teḫit

tak

tak

taḫt

teḫit

tağt

teḫt

zaḥmet

zahmet

zehmet

avırlık,
kıyınlık

kıyınşılık
, avırlık

kıyınçılık

zehmet,
ḳıyinçili
k

avırlık,
kıyınlık

zahmet,
azar,
kınçılık

zehmet,
kıyinçilık

Söz
Sonu
nikaḥ

Türkiye
Türkçesi
nikah

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

nikah

nikaḫ,
öyleniv

neke

nikah

nike

nikaḫ,
öyleniv

nika

nika(h)

padşah

padişah

padşah

batşa,
padişah

padişa(h)

padışa

padşah

patşa,
padişah

patışa

padişa

şah

şah

şah

şah

padişah,
şah

şaḫ

şah

şah

şa, patışa

şah

raḥmetl
i
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6. /H/ nin Lehçelerde Kullanım Şekillerine Göre Dağılımı
SÖZBAŞI

Türkiye
Türkçesi

Azerbaycan

Başkurt

Kazak

Kırgız

Özbek

Tatar

Türkmen

Uygur

H- > H-

tamamı

52

40

12

4

44

38

38

45

H- > ø

-

-

2

12

17

-

2

-

-

H- > ḳ-

-

-

1

14

13

-

-

-

-

-H- > -H-

tamamı

26

13

4

2

19

13

13

19

-H- > ø

-

-

-

1

3

-

-

1

2

-H- > -ḳ-

-

-

-

8

8

-

-

-

-

-H- > -Ğ-

-

-

-

1

-

-

-

4

-

-H > -H

tamamı

tamamı

tamamı

2

2

tamamı

tamamı

-

1

-H > ø

-

-

1

2

1

2

1

3

3

-H >-ḳ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SÖZİÇİ

SÖZ
SONU
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SONUÇ
1. Bahtiyarname’de /h/ yazımında en çok tercih edilen işaret h1; en az tercih edilen ise h2 dir.
2. Bahtiyarname’de /ḥ/ yazımında en çok tercih edilen işaret ḥ3; en az tercih edilen ise ḥ1 ve
ḥ6 dır.
3. Bahtiyarname’de /ḫ/ yazımında en çok tercih edilen işaret ḫ1; en az tercih edilen işaretler
ise ḫ3, ḫ7, ḫ8, dir.
4. Bahtiyarname’de telaffuzu veren yazımlar: h1, h5,ḥ1, ḥ2, ḥ3, ḫ1 dir.
5. Bahtiyarname’de orjinal imlayı gösteren yazımlar: h3, ḥ7, ḫ4, ḫ5 dir.
6. Bahtiyarname’de hem telaffuz hem orjinal imlayı veren yazımlar: h2, h4, ḥ4, ḥ5, ḥ6, ḫ2, ḫ3,
ḫ6, ḫ7, ḫ8 işaretlerinde görülür.
8. Bahtiyarname’deki örneklerin çoğunluğunda telaffuzu veren yazım kullanılır. Telaffuzu
veren yazım örneklerinin daha fazla olması dolayısıyla, bu metnin transkripsyiyon metni gibi
kullanılabilmesi mümkün olabilir.
9. Eseri istinsah eden müstensihin Arap alfabesine de aşina olduğu, kelimelerin altına
koyduğu bir takım işaretlerden anlaşılmaktadır (  خ, ﻩ, )ﺡ.
10. Müstensih Uygur harflerinde karşılığı olmayan harfler için ( h, ḥ, ḫ); bazen sadece Uygur
harflerine başvurmuş; bazen de Arap harflerinden faydalanmıştır. Bu da bize bu yazının henüz
bir standardının olmadığını ve müstensihin kelimeyi doğru okutmak için bir takım yollar
aradığını düşündürür. “ḥaḳiḳat, saliḥ, nikaḥ ” örneklerinde, kelimenin altına “ “ ﺡişareti
koyması kelimenin orjinal imlasını vermeye çalıştığını; “Q” harfinden faydalanması da
kelimenin telaffuzunu vermeye çalıştığını gösterir.
11. Bahtiyarname /h/ ve /ḥ/ yazımı açısından daha çok Kazak ve Kırgız lehçeleriyle benzerlik
gösterir. Her iki lehçede de h, ve ḥ genellikle işaretlenmez. Bahtiyarname’de de durum bu
şekildedir.
12. Bahtiyarname’de /ḫ/ yazımında Kazak, Kırgız ve Türkmen Türkçesiyle benzerlik
görülmüştür. Bahtiyarnamede /ḫ/ genellikle “Q” ile işaretlenir. Uygur harflerinde bu işaretin
karşılığı “ḳ, ġ, ḥ, ḫ, ğ” olabilir. Kazakça ve Kırgızcada da “ḥ, ḫ > ḳ” değişimi sıkça rastlanan
bir durumdur ( ḫaber > ḳabar, ḫacet > ḳacet, ḫata > ḳata, ḫuda > ḳuda, ḫurma >ḳurma, baḫt >
baḳıt, aḫiret > aḳıret vb.)
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CAHİT ZARİFOĞLU ŞİİRİNDE DİL SAPMALARI
DEVIATIONS IN THE POEMS OF CAHIT ZARIFOGLU
Doç. Dr. Abdullah HARMANCI
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Özet
1860’lı yıllardan itibaren başladığı kabul edilen modern Türk edebiyatı kendi içinde pek çok
dönem barındırır. Modern edebiyatımızın en geniş dönemi olarak Cumhuriyetimizin ilanı ile
başlayan süreç kabul edilebilir. Cumhuriyet dönemi edebiyatımız da kendi içinde pek çok
kırılmalar yaşamıştır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli dönemeç noktalarından biri de
1950’li senelerde ortaya çıkan İkinci Yeni Şiiridir. Türk şiirinin modernleşmesinde bu dönemin
payı büyüktür. Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Edip Cansever gibi İkinci Yeni Şiirinin başını
çeken usta şairlerin yanı sıra, bu çizgiyi sürdüren ama kendi şahsiyetini de bulmuş önemli
şairlerden biri de Cahit Zarifoğlu’dur. Cahit Zarifoğlu “Yeni İslamcı Akım” şeklinde
adlandırılan oluşumun belki şiir türündeki en iyi ismidir. 2000’li senelerde televizyon dizileri
vasıtasıyla popüler bir şair olarak kitlelerce bilinmeden önce de, gerçek şiir okurları tarafından
izlenmiş, eserlerine büyük değer verilmiştir. Cahit Zarifoğlu gerçeküstücü edebiyat
anlayışından yararlanarak şiirlerinde sıklıkla “dil sapmaları”na yer vermiştir. Gündelik,
ortalama dili; edebi, kurmaca dil seviyesine yükseltmek, edebi metnin/şiirin imkânlarını
genişletmek amacıyla şair ve yazarlar tarafından sıkça başvurulan yöntemlerden birinin de “dil
sapmaları” olduğu bir gerçektir. Dilin alışılmış kurallarını; yazım, ses, kelime, ifade, dilbilgisi
düzeylerinde değiştirme, bozma şeklinde tanımlayabileceğimiz “dil sapmaları”ndan Cahit
Zarifoğlu şiirlerinde oldukça yoğun bir biçimde yararlanmıştır. Şiirimize tam anlamıyla İkinci
Yeni döneminde girmiş olan “dil sapmaları”, farklı bir gerçekliği yansıtmak, görünenin
arkasındaki görünmeyeni vermek, sıradan, ortalama, iletişim dilini aşmak ve öznel bir estetik
dil yaratmak gibi amaçlarla son dönem modern şairlerimiz tarafından çokça başvurulan bir
estetik yöntemdir. Dil sapmalarıyla ilgili pek çok tasnif geliştirilmiş olmakla birlikte “yazımsal,
sesbilimsel, sözcüksel, dilbilgisel, anlamsal, lehçesel, kesimsel ve tarihsel” şeklinde genel bir
sınıflandırma yapılabilir. Bu bildiride; Zarifoğlu’nun tüm şiirleri taranmış, şiirlerde tespit
edebildiğimiz “dil sapmaları” örneklenmiş ve onun şiirine “dil sapmaları”nın ne gibi etkileri
olduğu, şairin bu yönteme neden ihtiyaç duyduğu tartışılmaya çalışılmıştır. İnceleme sırasında
“yazım, kelime, ses, anlam, dilbilgisi” alt başlıklarından yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Modern Türk Şiiri, Cahit Zarifoğlu, Dil Sapması.
Abstract
Modern Turkish literature, which has been accepted to be initiated since 1860s, contains many
periods within itself. The widest period of our modern literature is considered as the process
starting with the proclamation of our Republic. Our literature of Republican Literature has
experienced many breakups in itself. One of the important turning points of Turkish poetry in
the Republican era is the İkinci Yeni Şiiri that emerged in the 1950s. This period has a great
role in the modernization of Turkish poetry. Besides the master poets leading the İkinci Yeni
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Şiir such as Sezai Karakoç, Cemal Süreya and Edip Cansever; Cahit Zarifoglu is also one of
the important poets who kept this line, but found his own personality. Cahit Zarifoğlu might be
the best figure in the poem genre of formation which is called as “Yeni İslami Akım. Before he
was not known by the masses as a popular poet through television series in the 2000s, he was
watched by real poetry readers and his works were highly valued. Cahit Zarifoglu often includes
“deviations” in his poems by using the understanding of surrealist literature. It is a fact that one
of the methods frequently used by poets was “deviations” which was frequently applied by
poets and writers/authors in order to raise the colloquial and ordinary language to the level of
literary, fictional language, and expand the opportunities of literary text/poetry. Zahit Zarifoğlu
has quite intensively used the “language deviations in his poems which can be defined as
changing and distorting the usual rules of language at the levels of grammatical rule, sound,
word, expression, grammar. The deviations completely entered into our poetry in the İkinci
Yeni Period are a highly aesthetic method referred by our modern poets for the purposes of
reflecting a different reality, providing the invisible behind the visible, surpassing the ordinary,
ordinary communicative language and creating a subjective aesthetic language. Although many
classifications have been developed related to the deviations, a general classification can be
made as “textual, phonological, lexical, grammatical, semantic, dialect, categorical and
historical”. In this article, all the poems of Zarifoğlu were reviewed, the “deviations” which we
could be able to determine in the poems were sampled and the effects of “deviations” on his
poem and the reason of needing this method were discussed. During the study, the subtitles of
“spelling, word, sound, meaning, grammar” were utilized.
Key Words: Modern Turkish Poetry, Cahit Zarifoğlu, Deviations.
1.Giriş
Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerindeki dil sapmalarını incelemeye çalışacağımız bildirimizde,
öncelikle “sapma” 1 kavramı üzerinde durmaya, daha sonra Zarifoğlu şiiri içerisinde “dil
sapma”larının anlamını, işlevini ve önemini açığa çıkartmaya gayret edeceğiz.
Aristoteles’in ünlü eseri Poetika’da dil sapması terimiyle ilgili olarak şu cümlelere rastlanır:
“Yeni türetilmiş bir sözcük, daha önce hiç kimse tarafından kullanılmamış bir sözcük olup, ozan
tarafından ilk kez dil hazinesine katılır.” (2010: 61). “Uzatılmış ve kısaltılmış sözcüklere
gelince: Bir sözcükte bulunan bir vokal’in olduğundan daha çok uzatılması ya da o sözcüğe bir
hece katılmasıyla uzatılmış sözcük meydana gelir.” (2010: 62). Aristo’nun söyledikleri, dil
sapmalarının özellikle kelime ve ses düzeylerindeki örneklerinin ne olduğu sorusunu
cevaplayacak niteliktedir.
Türk şiiri incelemecileri arasında, “sapma” (= deviation) kavramı ilk defa Ünsal Özünlü
tarafından dile getirilmiş ve Türk şiiri sahasındaki dil sapmaları Özünlü tarafından incelenip
örneklenmiştir.2

Bu terim, genellikle dilimizdeki teorik kitaplarda “sapma” olarak karşılanmasına rağmen, biz, Nurullah
Çetin’in Şiir Çözümleme Yöntemi’nde kullandığı şekilde terimin “dil sapması” biçiminde ifade edilmesinin daha
açıklayıcı olacağı kanaatindeyiz. Çalışmamız boyunca alıntılarımız içinde geçen ifadeler haricinde “dil sapması”
terimini kullanmaya gayret ettik.
2
İlk defa Türk Dili dergisinde (1972: 77-85) yayımlanan bu yazı için bk. Özünlü, 1997: 130-145.
1
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Ünlü dilbilimci Doğan Aksan, “dil sapma”sını, kelimelerin ses ve biçim özelliklerinde,
sözdiziminde bilinçli olarak değişikliklere gitme, dilde bulunmayan yeni kelime ve anlatım
biçimlerini kullanma eğilimi olarak tanımlar (Aksan, 1995: 166).
Nurullah Çetin bu kavramı, “Kelime, ifade ya da cümle yapılarında bilinen kurallara ve
alışılmış yapılara aykırı olarak bazı değişiklikler, bozmalar, türetmeler, uydurmalar
yapmak…” şeklinde tanımlar (2004: 166).
Cemal Süreya şiiri üzerine bir inceleme yayımlayan Zeliha Güneş ise, aynı terim hakkında
şunları söyler: “Sapma, dilin kuralları dışında kullanılmasıdır. Bunu herhangi bir kişi yaptığı
zaman yanlış sayılır. Ancak sanat amacı güderek yapıldığında durum değişir. Nitekim kimi
şairler bilinçli olarak biçimde, sözdizimde değişiklikler yaparlar; böylece yeni tasarımlar, çok
farklı imgeleri çağrıştıracak yeni yapılar oluştururlar” (2007: 156). Güneş’in satırlarından da
anlaşılacağı gibi, şiirde başvurulan dil sapmalarının amacı, klasik yöntemlerle anlatılmayacak
duygu ya da düşüncelerin ifade edilebilme gayretidir. “Sanatçı bu eğilimle dile yeni bir güç
kazandırmayı, göstergeleri ses ve anlam açısından daha etkili kılmayı” (Aksan, 1995: 166)
amaçlar.
Zaman zaman dil sapmalarının bir oyundan, yüzeysel bir takım denemeler yapmaktan öteye
gitmediği görülür. Oysa burada da belirtildiği gibi, dil sapması, normal yollarla ifade
edilemeyecek bir derinliğe işaret ettiği, bir anlamı ima ettiği sürece işlevsel ve manidardır. Dil
sapmalarının Zarifoğlu şiirindeki yansımalarına geçmeden önce, onun şiirinin özelliklerinden
kısaca bahsetmek gerekir.
Zarifoğlu şiiri üzerine çok şey yazılmış ve söylenmiştir. Şiirlerindeki anlam kapalılığı, şiirinin
kaynakları, etkilendiği şahsiyetler, İkinci Yeni ile ilişkileri, anlatımcı bir üsluba ve masalsı,
destansı atmosfere düşkünlük, şiir – ilham, şiir – ideoloji ilişkisi gibi konular tartışılagelmiştir.
Biz burada, bu tartışmalara başlıklar halinde değindikten sonra, onun şiirinin dil sapması
alanına açılan yönlerini vurgulamakla yetineceğiz.
Cahit Zarifoğlu (1940-1987) 3 şiirinin genel manzarasını özetlemesi bakımından Ramazan
Korkmaz - Tarık Özcan’a ait şu satırlar önemlidir: “Zarifoğlu’nun hayat karşısında rindane bir
duruşu vardır. İçe dönük kişiliği eserlerinin dünyasına da yansımıştır. Kapalı ve kilitli bir şiir
diline sahiptir. Bu dil anlayışıyla İslami muhtevayı birleştirerek labirent izlekli şiirler yazar.
(…) Zarifoğlu Menziller (1977) kitabıyla birlikte İslami düşünceyi öncelemeye başlar. (…)
Sezai Karakoç, Cemal Süreya, Attila İlhan etkilerini aşarak üslubunu kuran şairin kendinde
özgü bir sesi vardır; evrensel öze ulaşması bakımından başarılıdır. (…) Bütün zenginliğine
rağmen onun ilk kitabından son kitabına doğru söylem düzeyi bakımından bir düşüş görülür.”
(2009: 323) Bu satırların baş tarafında, Korkmaz ve Özcan’ın, Zarifoğlu için, “…edebiyat
dünyasında İkinci Yeni tarzındaki şiirleriyle tanınmaya başlar. Fakat içerik itibariyle İslami
kaynaklara yöneldiği için onlardan ayrılır.” (2009: 323) dedikleri hatırlanırsa, bu
belirlemelerin, Zarifoğlu şiiriyle ilgili tartışmaların genel manzarasını çok özlü bir biçimde
aksettirdiği söylenmelidir.
Zarifoğlu şiirinin kaynaklarının neler olduğu, şairin kimlerden etkilendiği ya da etkilenip
etkilenmediği konusunda çeşitli tartışmalar olmuştur. “Onu hüdayinabit bir şair olarak
Cahit Zarifoğlu’nun hayatı, eserleri ve edebi kişiliği hakkında bk. Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi,
C. 8, 1998: 644-645; Işık, 2006: 3995-4000; Necatigil, 1975: 311; Özkırımlı, 1987: 94; Enginün, 2001: 116-117;
Korkmaz – Özcan, 2006: 107.
3
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görenler, yüzmeyi İkinci Yeni sularında öğrendiğini söyleyenler, şiirlerindeki Rilkevariliğe
dikkat çekenler, özel bir ada olarak niteleyenler”e rastlanır (Narlı, 2007: 160). Cemal Süreya,
Zarifoğlu’nun başlangıçta kendisiyle Sezai Karakoç arasında olduğunu, hatta Karakoç’tan çok
kendisine yakın olduğunu söylemiştir (1996: 305). Ali K. Metin, imgenin şiirdeki işlevsel
konumu, anlam ve dilin sınırlarının zorlanması, yine dilin gündelik dile yabancılaştırılması ve
öznelleştirilmesi, bireysel duyuşun öne çıkışı gibi alanlarda, Zarifoğlu şiiriyle İkinci Yeni şiiri
arasında bağlantılar kurar (2007: 197).
Turan Karataş’ın “…Zarifoğlu şiiri anlamsız değil, kapalıdır. Bilindiği üzere bu şiirde
ifadelerin anlam boyutuna değil de, duygu yüküne bakmak gerekir. Zarifoğlu şiiri çok
parçalıdır. Uzak anılara, bulutsu yaşanmışlıklara sinyaller gönderilir. Duyargaları güçlü,
çağrışımları çeşitlidir. Tablolar, semboller, şuur altı bölgeler, gerçeküstü yoklamalar sıkça
kullanılır.” (2007: 234) cümleleri, şairin şiirlerindeki anlam boyutuna ilişkin önemli ipuçları
verir. Gene bu anlam kapalılığı ile ilişkili olarak, Zarifoğlu şiiri yoğun imgelerle yüklü bir
şiirdir. Şiirlerdeki anlam kapalılığının en önemli sebebi belki de bu yoğun imge yüküdür. Şairin
ilk kitabı İşaret Çocukları (1967)’nda sonraki kitaplara oranla daha yoğun imgelerin yer
aldığını söylemek yanlış olmaz. Ramazan Kaplan, “Bu şiir, imgenin, serbest çağrışımın bütün
imkânlarını kullanan, dolayısıyla, anlamı belli noktalarda örtük, soyutlamayla biçimlenmiş bir
şiirdir. Nitelikli okuyucunun şiiridir. Anlaşılmadığı noktasında gerekçe üretenlerin bu şiirle pek
fazla bir ilgilerinin olmaması gerekir.” (2007: 124) diyerek, hem şiirlerdeki imge yoğunluğu,
hem de bundan kaynaklanan anlam kapalılığı meselesini değerlendirir.4
Zarifoğlu’nun şiirlerinde gerek anlatıma dönüklüğün, gerekse buna bağlı olarak “masalsı”lığın,
efsane atmosferi canlandırma gibi eğilimlerin bulunduğunu ifade etmek gerekir:
“…Zarifoğlu’nun masal, efsane, destan ve cenk hikâyelerine düşkün olduğu, onlardan
beslendiği iddia edilebilir.” (Emre, 2007: 169).
Zarifoğlu şiirinin daha iyi anlaşılması için, onun poetikasından da kısaca bahsetmemiz gerekir.
Zarifoğlu bir poetika yazmamıştır. Ancak onun söyleşilerinden, yazılarından hareketle
poetikasını çıkarmaya çalışan değerli çalışmalar arasında5 Mehmet Maraşlıoğlu’nun (2003:
267-279) yazısı dikkat çeker. Maraşlıoğlu, Zarifoğlu’nun poetikasını “Şiir ve ilham, şiirde zeka
ve kalp, şiirde fikir ve ideoloji, şiirde kapalılık-anlaşılmazlık, şiirin mahiyeti ve işlevi, edebiyat
tarihi ve eleştiri” alt başlıklarına ayırmıştır. Bu yazıdan hareketle Zarifoğlu’nun poetikasını ana
çizgileriyle vermeye çalışalım: Zarifoğlu, modern şiirin ilhamı gereksiz kıldığı şeklindeki
düşüncelere kuşkuyla bakar (2003: 268). İlham, mutlak şiirden gelen esintiyi şairin yeteneği
nispetinde yakalamasını mümkün kılan ilahi bir lütuftur. Şair ilham anlarını kollayarak mutlak
akıntıdan kişisel olanı süzüp çıkartan bir aracıdır (2003: 269). Zarifoğlu’na göre şiir gönül
işidir. Şiirin kaynağı kalptir. Bunun birlikte zekanın şiiri yakalamadaki özel rolünü unutmamak
gerekir. Bu durum, şair tarafından, İslam’la mükellef olmak için aklın şart oluşuna ama imanın
akılla olmayışına benzetilir (2003: 269). Zarifoğlu, şiirin kendisinden başka bir şey için
olmayacağını düşünür. Sanatçının çağına, toplumuna karşı sorumluluğunun ideolojik sanat için
mazeret olarak kullanılmasına karşı çıkar. Şiirin bildirileşmemesi şartıyla içine her şeyin
Zarifoğlu’nun şiirlerindeki anlam kapalılığı meselesi çokça tartışılmıştır. Bu konuda yazılmış önemli
yazılardan biri Ahmet Murat Özel’e aittir. Özel şöyle der: “Zarifoğlu şiiri, modern şiir havzasının (belki de
deltasının) bir parçasıdır ve modern şiirle ilişki kurmadan onun şiiri bize açılacak değildir. Onun şiirini
değerlendirmek isteyenlerin almaları gereken bir formasyon vardır.” (2003: 21)
5
Zarifoğlu’nun poetikasını inceleyen diğer yazılar için bk. Narlı, 2007: 160-164; Erdoğan, 2006: 126-131.
4
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konulabileceğini ifade eder. (2003: 270). Şiirinin kapalı olduğu yönündeki eleştirilere
kendisinin de botanikten anlamadığını söyleyerek cevap veren Zarifoğlu, şiir içinde belli bir
hazırlıklılığın gerektiğini ima eder. Sloganlara kaymak, didaktik dil kullanmak, söylev diliyle
yazmak gibi şiir dışı yönelimlere giremeyeceğini ifade eder (2003: 273). Şairin ilerleyen
senelerde daha açık şiirler yazdığı ve genç şairlere de bu yönde telkinlerde bulunduğu bir
gerçektir. Zarifoğlu, şiirde rahmani ve şeytani bir damar bulunduğunu, kendi şiiri içinde bu
durumun söz konusu olduğunu, zaman zaman yazdığı bazı şiirlere yazmamış olmayı arzu
ettiğini belirtmiştir (2003: 275).
Cahit Zarifoğlu’nun şiiri ve poetikası hakkındaki bu değerlendirmelerden sonra, onun şiirinin
dil sapmalarına kapı aralayan, modern şiirin, dilin ve aklın/mantığın kurallarıyla deyim
yerindeyse “didişen”, “çarpışan” özelliklerini tevarüs etmiş yönüne de değinmemiz icab eder.
Bu noktada şiir tarihimizdeki modern atılımların en önemlisi olan İkinci Yeni hareketi üzerinde
kısaca durmamız gerekir. İkinci Yeni Poetikası adlı bir inceleme yayımlayan Alaattin Karaca’ya
göre İkinci Yeni, Türk şiirini temellerinden sarsan, alışılagelen şiir anlayışını kıran bir şiir
hareketidir. “Özde bu hareket, evrene bakış, algılama ve düşünme biçimi, dil mantığı ve şiir
biçimi bakımından önceki şiirle bir hesaplaşma ve alışılageleni yıkma niteliğiyle öne çıkar.”
(2010: 199) Karaca, İkinci Yeni şiirinin asıl önemli değişikliği algılama biçimimizde yaptığını
söyler. “İnsanda duyusal ve sezgisel olmak üzere iki türlü algılama biçimi vardır. Duyusal
organlara bağlı olarak çalışan algılama, nesnel gerçeklik tanımına uygun bir dil doğurur. Bu,
doğa ve nesneye doğrudan bağlı, onlara yansıtma işlevi gören akıl ve mantığın dilidir. (…)
Bilinçdışının dili sezgiseldir, duyusal algılamanın sınırlarını aşar ve kurallarını yıkar; söz
dizimi, imgelem, bu dilde sınır tanımaz, alt üst olur; çünkü söz konusu dil, doğa ve nesnelerle
bağlarını koparmıştır. İşte bu, mantık dışı dildir.” (Karaca, 2010: 200) İkinci Yeni şiiri, sezgisel
algılama biçiminin çapraşık, dolaylı, simgesel dilini tercih eder. “Şair, herkesin kullandığı bir
dil yığınından yepyeni bir dil yaratmak zorundadır. Bunun için didinir, sözcükleri asıl anlam
köklerinden kopartır, onlara başka anlamlar katar, sessel değerlerinden, hatta biçimlerinden
yararlanarak değişik anlam ve çağrışımlar uyandırmaya çalışır, söylediklerini, daha etkili
kılmak için söz diziminin sırasını değiştirir.” (2010: 200-201) Karaca’nın bu
değerlendirmeleriyle birlikte, İkinci Yeni şiirinin dil sapmalarıyla olan ilişkisi daha da iyi
anlaşılacaktır. Sezgisel algılama biçiminin mantıkla çoğu zaman örtüşmeyen dünyasını
yansıtabilmek için, parçalı, karmaşık, çapraşık bir dile ihtiyaç duyulur ve bu da şairlerin dil
sapmalarını uygulamaları sonucunu doğurur.
İkinci Yeni şiiriyle ilişkisi tartışıladursun, Cahit Zarifoğlu şiirinde de, çokça dil sapmasına
rastlanır. Zarifoğlu, “Şiirdeki gramer kurallarına uymayan tamlamaların ise farkındayım. Ama
onu söylerken bu sanki gramer kurallarına en uygunmuş gibi geliyor. Mesela ‘babamı
yürümek’. Evet, bu gramerin dışında bir söyleyiş tarzı. Ama ben içimden bu yapıda
düşünüyorum. Böyle geliyor zihnime. Böyle söylemek bana tabii geliyor.” (Zarifoğlu, tarihsiz:
131) derken, şiirlerinde yararlandığı dil sapmalarına ne kadar doğal bir biçimde ulaştığını da
anlatmış olur. Ali K. Metin, şairin, dilin sınırlarını zorlayarak adeta yeni bir şiir dili yaratmaya
çalıştığını belirttikten sonra, Alaaddin Özdenören’in şairin diliyle ilgili yorumlarını aktarır.
Özdenören’e göre, Zarifoğlu’nun şiirlerinde vermek istediği şeyler kendisini de aşan şeylerdi
ve Zarifoğlu bir dil kurmak zorundaydı. Dil, onun önünde bir engeldi. Bu engeli aşarak dili
genişletmeyi başardı (Metin, 2007: 196).
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Görüldüğü gibi Zarifoğlu modern bir şiirin/modern şiirin peşindedir ve bilindik mantık ve dil
kurallarını yıkmayı amaçlayan modern şiirin dilimizdeki en yetkin örneklerini veren şair, bu
yolda dil sapmalarına başvurur. Biz de Zarifoğlu’nun şiirindeki dil sapmalarını inceleyeceğimiz
bu çalışmamızda, Türkçede yapılan incelemelerde dil sapmalarının ne şekillerde
sınıflandırıldığı sorusunu cevaplamak istiyoruz:
a. Bizim edebiyatımızda dil sapması kavramı üzerinde ilk kez duran Ünsal Özünlü’nün daha
çok Attila İlhan şiirlerinden örnekler vererek yaptığı dil sapmaları tasnifinde, “yazımsal,
sesbilimsel, sözcüksel, dilbilgisel, anlamsal, lehçesel, kesimsel ve tarihsel dönem sapmaları”
yer alır (1997: 132-145).
b. Doğan Aksan’ın Şiir Dili ve Türk Şiir Dili eserindeki “Şiir Dilinde Sapmalar” başlıklı
bölümde “sözcüksel, biçimbilimsel, anlambilimsel, sessel ve öteki sapmalar” (1995: 167-183)
şeklinde bir tasnif söz konusudur.
c. Nurullah Çetin, Şiir Çözümleme Yöntemi adlı eserinde “dil sapmaları”nı, “yazım, ses, kelime,
ifade, dil bilgisi, ödünç metinlere müdahale” şeklinde tasnif eder (2004: 166-184).
d. Alaattin Karaca, İkinci Yeni Poetikası’nda dil sapmalarını “Sessel, yazımsal, sözcüksel, ters
çevirme, sözdizimsel, alışılmamış bağdaştırmalar” şeklinde tasnif etmiştir (2010: 205-219).
e. İsmet Özel şiiri üzerine bir inceleme yayımlayan İbrahim Tüzer ise, İsmet Özel şiirindeki dil
sapmalarını, “yazım, ses, dilbilgisi, anlam, biçim sapmaları, dilsel sapmalar, sözcük sapmaları”
olarak sınıflar (2008: 423-482).
f. Zeliha Güneş ise Cemal Süreya’nın şiirlerindeki dil sapmalarını öncelikle biçimsel ve
anlamsal olmak üzere iki grupta incelemiş, daha sonra biçimsel sapmaları, “sözcüksel,
sözdizimsel ve yazımsal” olmak üzere üç gruba ayırmıştır (2007: 157-189).
2. Cahit Zarifoğlu Şiirinde Dil Sapmaları
Cahit Zarifoğlu’nun şiiri incelendiği zaman, dil sapmalarının daha çok “yazım, ses, kelime,
dilbilgisi ve anlam” olmak üzere beş alt başlıkta toplanabileceği görülür. Şimdi bu dil
sapmalarını incelemeye çalışalım:
2.1. Yazım Sapmaları
Şairlerin, genel kabul görmüş yazım kurallarını çiğnemeleri, şiirimizde görülen yazım
sapmalarını oluşturmaktadır. Nurullah Çetin, şiirlerde görülen yazım sapmalarını “özel isimleri
küçük harfle başlatmak, küçük harfle başlaması gereken kelimeleri büyük harfle başlatmak,
bazı kelimeleri, bazı mısraları tamamen büyük harfle başlatmak, kelimenin bölünerek
hecelerinden ayrı ayrı mısralar oluşturulması, yabancı kelimeleri yanlış yazmak, mısralar
arasında uzun bir boşluk bırakmak, bazı kelimelerin koyu yazılması, harfleri ayırma,
deyimlerdeki sayıların rakamla gösterilmesi” şeklinde tasnif eder (2004: 168-170). Cahit
Zarifoğlu’nun şiirlerinde bulunan yazım sapmalarına örnekler6:
daha sizle karşılaşmadan / dört köşeli / kavşaktaki odada (İşaret Çocukları, s. 18)
mesela oldukça bir viyanadan (İşaret Çocukları, s. 19)
biraz yukardan / taş et / ot mu yoksa / taşetot alır / şaşmadan (İşaret Çocukları, s. 21)
Bu bildiride, Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerinden yapacağımız bütün alıntılar Şiirler’in 2. baskısından (1989)
yapılacaktır. Ancak alıntı yaparken, alıntılanan dizenin hangi kitapta olduğu bilgisini vermek için, şiirin alındığı
kitabın adı koyu harflerle ayrıca yazılacaktır.
6
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aleksandirina usulü ağlayıp (İşaret Çocukları, s. 23)
aksarayda ve üç kulaç derinde (İşaret Çocukları, s. 26)
sendeki santa luçiya gözleri / benimkisi hazemşah (İşaret Çocukları, s. 27)
süresiz kapılır tablolara yangelir (İşaret Çocukları, s. 45)
doğu’yu yaya gerince (İşaret Çocukları, s. 60)
batırır gittikçe taşolan kaynaklarını (İşaret Çocukları, s. 60)
ama düşündükçe Korkmak / yüzünle geldiğini (İşaret Çocukları, s. 82)
Örtünen çıldıran çocuklar / La onlarla alev açıyor her yanımız (İşaret Çocukları, s. 93)
ayakta durlar / KALKlar (İşaret Çocukları, s. 94)
bildiler onu ATEŞ saçan uyku (İşaret Çocukları, s. 102)
g r e v l i ‘lere şifalar götürmek (Yedi Güzel Adam, s. 108)
aşka hazır olan / …LARDAN. OKADIN’lardan. (Yedi Güzel Adam, s. 130)
bir hayvanı ( Boğuyorduk / Yoruyorduk / Ağırlıyorduk) aramızda (Menziller, s. 225)
Sükut -------------------------> kocaman (Korku ve Yakarış, s. 394)
Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerindeki yazım sapmaları alt başlıklara ayrıldığında, elimizde çok
çeşitli bir yazım sapmaları yelpazesi olduğunu görürüz. Yukarıda örneklendiği gibi, mısraları
küçük harfle başlatmak bunlardan en yaygın olanıdır. Özel isimlerin küçük harflerle yazılması
ya da normal kelimelerin büyük harfle başlatılması da şiirlerdeki yazım sapmalarına örnektir.
Bazı kelimelerin tamamen büyük harflerle yazılmaları, yabancı kelimelerin okundukları gibi
yazılmaları, kelimelerin eklerinin bölünerek alt mısralara kaydırılması, ayrı yazılması gereken
kelimelerin birleşik yazılmaları da Zarifoğlu’nun sıkça başvurduğu örneklerdendir. Ayrıca “g r
e v l i” de olduğu gibi, kelimelerin harflerinin birbirinden olması gerektiğinden daha fazla ayrık
biçimde yazılmaları, noktalama işaretlerinin normalde kullandıkları gibi değil de daha büyük
bir biçimde kullanılması, normal yazım kuralları içinde başvurulmayan bazı çizgilere
başvurulması da Zarifoğlu şiirindeki yazım sapmalarının özgün yönlerindendir.
2.2. Ses Sapmaları
Ünsal Özünlü, ses sapmalarının “…konuşulan dilde kullanılmayan herhangi bir sesbiriminin
ya da değişik bir sesbiriminin, kullanılmakta olan bir sesbiriminin yerine konulmasıyla”
yapıldığını söyler (1997: 134). Nurullah Çetin ses sapmalarını, “ünsüz düşmesi, ünlü ekleme,
yöresel ağız özellikleri, ünlü uzatmaları, ünlü düşmeleri, ünlü değişiklikleri” (2004: 171-172)
olarak sınıflar. Zarifoğlu’nun şiirlerindeki ses sapmalarına örnekler:
Çook uzun daha dikdörtgen (İşaret Çocukları, s. 18)
makine ustası / amma da mideli yıkılmadan geliyor (İşaret Çocukları, s. 72)
Kıl çadır ve deve ıhh / ıhh ya deve (İşaret Çocukları, s. 99)
Cepane damlarını (Yedi Güzel Adam, s. 163)
Afsunlanıp burgaçla kurcalandıkca (Yedi Güzel Adam, s. 164)
(Damlarda seyre durmuş birbirine sokulan n (Yedi Güzel Adam, s. 167)
Binlerce yılçün kurulmuş (Menziller, s. 228)
Hücuum sesleri (Korku ve Yakarış, s. 334)
Muharremde temeli atılır göveyliğimin (Korku ve Yakarış, s. 346)
Gardiyanların değişti başka no’oooldu (Korku ve Yakarış, s. 374)
Hazine kaldı (biz gibin) sorhoşlara (Korku ve Yakarış, s. 402)
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Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerinde ses sapmalarının çok farklı örneklerine rastlanır. Bunlar
arasında, , ünlü ekleme (“çook”), ünsüz ekleme (“amma”), yöresel dille söyleyişler
(“afsunlanıp” “biz gibin”) gibi alt başlıklara rastlanır. Bunun dışında “yılçün” örneğinde
görüldüğü gibi, iki kelimenin birlikte yazılırken bir ünlünün düşmesi gibi değişikliklere
rastlanır.
2.3. Kelime Sapmaları
Kelime sapmaları, “Genel, ortak ve yaygın dilde kullanılmayan kelime biçimlerine yer vermek.
Kelimelerin bilinen yapılarını bozmak, ek ve köklerinin yerlerini değiştirmek, kelimenin önüne,
içine veya sonuna bazı ekler ilave etmek, kullanımdan düşmüş eski kelimelere yer vermek…”
(Çetin, 2004: 173) şeklinde tanımlanır. Zarifoğlu şiirinde görülen kelime sapmalarına örnekler:
Gizlenik adamında bir kadın (İşaret Çocukları, s. 38)
Sürdürür çocuğan çağında (İşaret Çocukları, s. 39)
utangaç ve yenilgen (İşaret Çocukları, s. 46)
önümüzde açışan / sürtünüp tutuşan suları (İşaret Çocukları, s. 59)
sen bir şey yapıyordun ya
uvuuğ
uvuuuğ
uvuuuuğ (İşaret Çocukları, s. 60)
taşırlarınıza bunun için / hem kendim binmiyorum (İşaret Çocukları, s. 78)
kaskatı bir esirliğe keptirilmişim gibi / … kepmek mi ne kepmeki (Yedi Güzel Adam, s. 150)
Düşsel bir oyun olan çocuklar / Lar-onlar laronlar (Yedi Güzel Adam, s. 148)
Ana babadan tüs tüm yaklaşık olarak (Yedi Güzel Adam, s. 154)
İnsan olan sevgim – bodurluğuna kurnazlandığında (Yedi Güzel Adam, s. 178)
Yanıldım avrupalanmakla çün büzde (Yedi Güzel Adam, s. 180)
Aşkın omurgan / Yapışkan
Yak beni çocuğumsuz (Yedi Güzel Adam, s. 188)
“Kaskatı kaskatı kaska kask kask kask” kız (Yedi Güzel Adam, s. 151)
Pırıl pırıl pır işçileri / Pırıl pır emekçileri (Yedi Güzel Adam, s. 154)
Hiçistanda / Bir rüzgar belirmiş (Menziller, s. 228)
Ali kayası gerilenir heybetlenir (Menziller, s. 237)
Cilo cilo karağlarken (Menziller, s. 268)
Ve tümüyle bir sanem yakapaçası insan kapılmacalığı ünlüyorken (Menziller, s. 276)
Muhasaralanmış önlerine perdeler akmış (Korku ve Yakarış, s. 334)
Eğer dualanmasaydı sesimiz (Korku ve Yakarış, s. 357)
Zarifoğlu şiirlerinde, kelime sapmaları da yaygınca kullanılır. “Yenik” kelimesinin yapısına
uygun bir şekilde “gizlenik”, “yaşlanmak” kelimesinin yapısına uygun olarak “dualanmak” gibi
yeni kelimeler türetmenin yanında “hiçistan” gibi, “karağlamak” gibi yeni bileşik kelimeler
türetmek de Zarifoğlu’nun sıkça başvurduğu yöntemlerdendir. “Çocuğan” normalde dilimizde
fiillere getirilen ve sıfat oluşturan –an ekinin bir isme getirilerek uydurulmuş yeni bir kelimedir
ve örneklerde görüldüğü gibi olumlu duygu ve düşüncelere işaret etmek üzere türetildiği
düşünülebilir. “Keptirmek” gibi muhtemelen yöresel kelimelere başvurulurken, “uvuuuğ” gibi
ses taklidi olan kelimelerden de yararlanılır.
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2.4. Dilbilgisi Sapmaları
Dilbilgisi sapmaları, dilin kendi iç düzenine uymayan, bu sistemi bozan uygulamalardır. Cümle
içindeki söz dizimi örneklerinde olduğu gibi, kelimelerin yapılarında da bu tür sapmalara
rastlanır. Zarifoğlu şiirindeki dil bilgisi sapmalarına örnekler:
bir demir mengeneye / koyup sıkmak istiyorum mu nedir / dilimi (İşaret Çocukları, s. 81)
birden kaybolan oyuncak adlı çocukları dönerdim (İşaret Çocukları, s. 95)
Acıktık bıçaklarına kanımızı gütmekteymişin gibi (Yedi Güzel Adam, s. 112)
“çünkü bozulmazdan yapıldık” (Yedi Güzel Adam, s. 148)
ulu önder mübareki (Yedi Güzel Adam, s. 148)
…Koklamak kapmak ve kaçmakını (Yedi Güzel Adam, s. 153)
Bir nebzesini yutsa yüreğindeki tartarkenki dikkatin (Menziller, s. 230)
Hatta banzen karanlıklarına uzanırlarken kadar sonra (Menziller, s. 231)
Şimdi çağırıyor o güzel aşka beni yalvarıyor beni (Menziller, s. 290)
Ozan beni harbetti / Işık beni koştu yine de (Menziller, s. 318)
Sanki susar çağın ünlü marşlarını ((Korku ve Yakarış, s. 356)
bakılsın gerek / topuklarıyla devirdikleri tank kütleleri (Korku ve Yakarış, s. 364)
Bu kadar yorgun olmamıştılar kapında Tanrım (Korku ve Yakarış, s. 377)
Zarifoğlu’nun şiirlerinde çokça görülen dil bilgisi sapması, nesne almaması gereken geçişsiz
fiillerin nesne ile kullanılmasıdır. “Işık beni koştu” bu uygulamaya en açık örnektir. Zaman
zamansa, “Olmamıştılar” örneğinde olduğu gibi, zaman ekleriyle şahıs eklerinin yerlerinin
değiştirilmesi söz konusudur. “Mübareki”, “kaçmakını” örneklerinde olduğu gibi, yumuşaması
gereken seslerin yumuşatılmadan kullanılması da bir başka dil bilgisi sapmasına örnektir.
“Bozulmazdan”, “tartarkenki” gibi örneklerde ise, alışılmadık köklere alışılmadık eklerin
getirilmesi söz konusudur. “Gitmekteymişin” örneği, şahıs eklerinin yazı dilindeki gibi değil
de konuşma dilindeki gibi kullanılmasına örnektir. “Uzanırlarken kadar” ifadesi, Türkçe söz
diziminde örneğine rastlanmayan bir uygulamayı örnekler.
2.5. Anlam Sapmaları (Alışılmamış Bağdaştırmalar)
Doğan Aksan, anlamsal sapmaların, bir başka deyişle “alışılmamış bağdaştırma”ların, şiir
tarihimiz boyunca sürekli kullanılan, bir bakıma en çok başvurulan bir yöntem olduğunu söyler.
“Şiirde göstergelerin dinleyiciye, okuyucuya yansıttıkları tasarımların, imgelerin dışında,
onların yanı sıra birçok tasarımların daha aktarılmasını, deyim yerindeyse
dinleyici/okuyucunun zihnine birçok yeni tasarımın üşüşmesini sağlayan bir dil olayı,
alışılmamış bağdaştırmalara başvurulmasıdır.” (Aksan, 1995: 151) diyerek, anlamsal
sapmaları tanımlar. Anlam sapmalarına Zarifoğlu şiirinden örnekler:
HIZLA AKAN MIZRAK (İşaret Çocukları, s. 17)
Korkuyu götürüp kilere /Kum torbasının içine tutuyor (İşaret Çocukları, s. 18)
kuzgun hançerli / sakal gibi el içen / donuk / solgun kaçışlı (İşaret Çocukları, s. 18)
bir de mermer balık (İşaret Çocukları, s. 22)
ince yapılı dansöz atlarla (İşaret Çocukları, s. 23)
damarlarında koşan toprakla süslenip (İşaret Çocukları, s. 24)
hep bilek börd bir gözdeyiz (İşaret Çocukları, s. 27)
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siyah / çatık kaşlı gelincik tohumlarına / benzer sezişleriyle / gelişir yapılı kaygılar (İşaret
Çocukları, s. 27)
bütün bir geceye / dayar alnını (İşaret Çocukları, s. 31)
Korkuyu kapışır taşlar / karanlık kendine çekince perdeyi (İşaret Çocukları, s. 32)
ölüm girse koynuna / Ayırmaz aşkı yanından (Yedi Güzel Adam, s. 110)
Bu gece bir şehvet azarladın (Yedi Güzel Adam, s. 132)
Köylüler ırmağı sıvazlar (Yedi Güzel Adam, s. 164)
İnce doğranmış fransız halkı (Yedi Güzel Adam, s. 180)
Hızla akan bir vatan tuttular (Yedi Güzel Adam, s. 185)
Her an karanlığı giyinecek gibisin (Menziller, s. 228)
Toprağın yutkunmasıdır (Menziller, s. 235)
Tarihsel bir seyirmeyle (Menziller, s. 237)
Birara neydi o bulutlar / Somurtkan dudakları yere sarkan (Menziller, s. 301)
Herkes bu kez / Sesini yüksek bağlasın (Menziller, s. 311)
Bütün kan rezervleri boşalmış damarlar (Korku ve Yakarış, s. 347)
Genç adamların ağızları dua kovanı (Korku ve Yakarış, s. 351)
Bakımlı parkların görgülü ağaçları / eli yüzü düzgün kibar dalları (Korku ve Yakarış, s. 370)
Zarifoğlu, anlamsal sapmaları, genellikle dilde örneğine rastlanmayan sıfat tamlamaları
şeklinde oluşturur. “Görgülü ağaçlar, somurtkan dudakları yere sarkan bulutlar, mermer balık,
solgun kaçış” örnekleri bu alışılmamış biçimde yapılan sıfat tamlamalarını örnekler. “Toprağın
yutkunması, ölüm girse koynuna” gibi örneklerde görüldüğü gibi, zaman zaman da
kişileştirmelerin anlam sapmalarına yol açtığını görürüz. Soyuttan somuta, somuttan soyuta
yapılan geçişler ise bir başka anlam sapması üretme yöntemidir. “Karanlığı giyinmek, sesini
yüksek bağlamak” gibi ifadeler, böylesi soyutlama, somutlama örnekleridir.
Sonuç
İkinci Yeni şiirinden etkilenen, hatta kimi araştırmacılar tarafından İkinci Yeni şiirini devam
ettiren şairler arasında anılan Cahit Zarifoğlu, dil sapmalarından yoğun bir biçimde yararlanmış,
bir anlamda İkinci Yeni şiirini bu yönüyle de devam ettirmiştir. Özellikle şiir hayatının ilk
dönemlerinde, soyut, yeni, şaşırtıcı, anlaşılması güç şiirler yazan Zarifoğlu, değeri her zaman
takdir edilmiş bu şiir kalitesine, biraz da, incelemeye çalıştığımız dil sapmaları sayesinde
ulaşabilmiştir. Şiirin bir üst dil yaratma işi, gündelik sözün sınırlarını zorlama sanatı olduğu
hatırlanırsa, Zarifoğlu’nun da bu “söz üstü” çizgiye/üst dil çizgisine ulaşmak için dil
sapmalarından yararlandığını ve bunda çok başarılı olduğunu söylemek gerekir.
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OĞUZ ATAY’IN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE NİCELİKSEL BİR İNCELEME
A QUANTITATIVE ANALYSIS OF OĞUZ ATAY'S VOCABULARY
Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir TAHİROĞLU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Yazar söz varlığı çalışmaları günümüz derlem dilbilim ve doğal dil işleme yöntemleri
düşünüldüğnde yeniden ele alınması gereken bir konu durumuna gelmiştir. Yöntem olarak söz
varlığı birimlerinin davranışlarının modellenmesi ve çeşitlilikleriyle birlikte özelliklerinin
nicelik olarak betimlenmesi, yazılım teknolojilerindeki gelişmeyle birlikte önem kazanmıştır.
Derlem dilbilimde kullanılan yazılımların yetenekleriyle yazarların ürünleri, işlenebilir derlem
biçimine getirildiğinde (sayısallaştırıldığında) üslup özelliklerini ele alabilecek yöntem
çeşitliliğine de kavuşturulmuş olmaktadır.
Dil incelemelerinde niceliksel (kantitatif) yöntemler ayrı çalışma alanı biçimine gelmiş,
elde edilen bilgilerin ve uygulanabilecek yöntemlerin sayısı artmıştır. Yazarların söz varlığının
anlamsal boyutları dışında, öncelikle çeşitli sınıflar altında salt yapısal özelliklerin envanterinin
çıkarılması gerekmektedir. Bu da her bir yazar için ayrı derlem oluşturma ve özellik belirleme,
kümeleme, sıklık çıkarımı, birimleştirme (tokenizasyon) gibi işlemleri gerektirmektedir. Söz
varlığının anlamsal özelliklerine gelmeden önce yazarın biçimsel üslubunun nicelik açısından
ortaya konmasıyla daha önce yazar hakkında keşfedilemeyen kimi yanların da göz önüne
serilebilmesi mümkün olabilmektedir.
Bu çalışmada Oğuz Atay’ın üslup özelliklerinin nicelik açısından hem tek tek eser hem
de tüm eserlerinin genel görünümü yazılım destekli olarak ortaya konacaktır.
Anahtar Kelimeler: Oğuz Atay, niceliksel dilbilim, üslup, derlem, niceliksel yöntem,
sıklık çözümlemesi, n-gram.

ABSTRACT
Author vocabulary studies have become a topic that needs to be reconsidered in today's
corpus linguistics and natural language processing methods. Modeling the behaviors of
vocabulary units as a method and describing their characteristics as well as their quantitiy have
gained importance with the development of software technologies. With the capabilities of the
software used in corpus linguistics, the authors' products are transformed into a processable
corpus (digitized) and the variety of methods to handle their stylistic features is also gained.
In language studies, quantitative (quantitative) methods have become a separate field of
study and the information obtained and the number of applicable methods have increased. Apart
from the semantic dimensions of the authors' vocabulary, it is necessary to first make an
inventory of structural features under various classes. This requires the creation of separate
collections and features for each author, clustering, frequency extraction, tokenization. Before
coming to the semantic features of vocabulary, it is possible to reveal some aspects of the author
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that could not be discovered before by revealing the formal style of the author in terms of
quantity.
In this study, in terms of the quantity of stylistic features of Oğuz Atay, both the
individual work and the general view of all his works will be put forward with software support.
Keywords: Oğuz Atay, quantitative linguistics, style, collection, quantitative method,
frequency analysis, n-gram.

Giriş
Oğuz Atay, Türk edebiyatının önemli yazarlarındandır. 1970 yılında TRT Roman
Ödülünü alan Tutunamayanlar romanıyla adını duyuran Atay daha sonra yayımladığı toplam 6
eseriyle ayrı okuyucu kitlesi oluşturarak etkisini günümüz sosyal medya ve yazın dünyasında
da bırakmaktadır.
Bu çalışmada Oğuz Atay’ın tüm eserlerinin sözvarlığı; niceliksel dilbilim (quantitative
linguistics), derlem dilbilim, derlem üslup bilim (corpus stylistics) ve istatistiksel derlem
dilbilim yöntembilgileri bakımından betimlenmeye çalışılacaktır.
Bilindiği üzere günümüzde dilbilim çalışmalarında yazılım teknolojilerinin kullanımı
artmış, derlem dilbilimle birlikte dilsel olgular üzerinde araştırmalarda yeni bakış açıları
kullanılmaya başlanmıştır. İstatistikten yararlanılarak özel olarak bir metindeki genel olarak da
bütün bir derlemdeki birimlerin davranışları, dağılımları çıkarılarak metin ya da derlemdeki
yazarlara ait örüntülerin özellikleri betimlenmektedir. Böylelikle, yazara ait profil değişik
açılardan ortaya konarak yazarlar arası karşılaştırmaların sayısal tabana dayanan yöntemi
üzerinde yorumlar yapılabilmektedir.
Sesbilgisel inceleme dışında özellikle söz varlığının sayısal özellikleri yazarların sözcük
dağılımlarının listelerinde yer almaktadır. Söz varlığı (vocabulary) İmer vd. göre (2011) “Bir
dilin sözlüksel birimlerinin ve sözlükçesinin tümü, sözlüksel birimlerin oluşturduğu açık
dizge.” biçiminde tanımlanarak “sözcük dağarcığı” olarak da adlandırıldığını belirtmişlerdir.
Tanımda geçen sözlükçe (lexicon) teriminin üretici dilbilgisinin bir terimi olarak kullanıldığını
görüyoruz. Terim tür depolama ve kütük bileşeni işlevine sahiptir. Baker ve Hardie (2006),
sözlükçe (lexicon) terimini sözcük listesi olarak tanımlamaktadır. Tanımlanan bu listenin temel
özelliği bilgisayarda depolanmasıdır. Bu haliyle iki ayrı sözlükçe tanımının olduğu görülmekle
birlikte, sözcük dağarcığı için Vardar vd. ( 1998) “Bir bireyin kullandığı ya da bir bütüncede
yer alan sözcüklerin tümü” tanımıyla genel olarak dil’de yer alan sözcüklerin tümü olan söz
varlığını bireysel dile ve derleme indirgemişlerdir. Bu haliyle çalışmaya konu olan Oğuz
Atay’ın tüm eserleri aynı zamanda Atay’ın bir derlemi olmaktadır.
Stil, biçem ya da üslup olarak adlandırılan olgu için Leech ve Short (2007), belirli bir
amaç için bir bağlamda dili kullanma biçimi olarak tanımlamıştır. Yine Leech ve Short’a
(2007) göre biçem ilişkisel bir terimdir. x' ’in stili denildiğinde x’’in dil kullanımının
karakteristiğinden söz edilmekte bu da dil dışı x ile ilişkiseldir yani alan (domain) ile ilgilidir.
Bu bakımdan yazarların söz varlığının karakteristikleri yazarın ne hakkında yazdığıyla
yakından ilişkilidir.
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Üslubun ölçümüyle stilistik ilgilenmektedir. Stilistik ölçüm için stilometri terimi de
kullanılmaktadır. Edebiyat dışında resim, müzik alanları yanında tarih, din gibi alanlarda da
üslup belirleme çalışmasıdır. Üslup belirteçleri (style markers) terimiyle ölçülecek ya da
ölçülebilecek duruma getirilen dilsel özellikler kastedilmektedir. Günümüz stilometrisi büyük
ölüçüde bu değişkenlerin istatistik ve yazılımsal hesaplamalarına dayanmaktadır (İşi vd., 2013:
272).
Derlem dilbilim açısından bir söz varlığının incelenmesine sıklık çözümlemesi ve
bağlamlı dizim çıkarımıyla başlanmaktadır. Derlemde sözcük çözümlemesinin en basit biçimi
sözcüklerin salt sıklık bilgisidir (Szudarski, 2018:19). Sıklık ya da frekansı Karaağaç (2013),
iki ayrı tanımla ele alarak söz varlığı bakımından bir metinde veya konuşmada sözlerin diğer
sözlere oranla daha çok ya da az kullanılması biçiminde tanımlayarak göreli sıklık kavramını
ele almıştır. Sesbilim açısından seslerin ses tellerindeki titreşim sayısını tanımını da veren
Karaağaç sıklık çözümlemesi terimini de sözcüklerin kullanım sıklığının bir araç olarak
kullanıldığı psikolojik ya da sosyolojik çalışmaları örnek olarak vermiştir. Bu açıdan
bakıldığında sıklığın salt söz varlığı çözümleme aracı olmadığı, bu araçtan yararlanılarak üslup
dışında kişinin ya da söz/metin üretenin bireysel dilini etkileyen bağlam bilgisi hakkında da
ipuçları elde edilebileceği görülmektedir. Sıklık terimi ile birlikte kullanım sıklığı terimiyle de
karşılaşılabilmektedir. Yine Karaağaç, bir birimim tekrarlanmasıyla ilgili bilginin o birim
toplum hayatındaki önemle orantılı olduğunu belirtmektedir. Yazarların üslup özelliklerinin en
önemli göstergelerinden biri kullandığı birimlerin sıklık dağılımlarıdır.
Sosyal bilim araştırmalarında niteliksel yöntem ve niceliksel yöntemler birlikte
kullanılabilmektedir. Rasinger (2013), dilbilimsel çalışmalarda niteliksel ve niceliksel
araştırmaların farklılıkları üzerinde durduğu eserinde (Quantitative Research in Linguistics),
niteliksel araştırmanın tümevarımsal ve kuram oluşturucu, niceliksel araştırmanın ise hipotez
testine dayandığını yani tümdengelimsel olduğunu söylemektedir. Niceliksel çalışma daha çok
veriye dayalıdır. Her iki çalışma yaklaşımı da veriye dayalı olmakla birlikte niceliksel
çalışmada kullanılan yöntemler istatistik ve matematikten yararlanmaktadır. Günümüz veri
madenciliği teknikleri düşünülürse niceliksel araştırmanın tümdengelimci yanı daha çok
keşfedici çözümlemeye doğru eğilim göstermektedir denilebilir; çünkü, bir verideki (temsil
yeteneği yüksek büyük hacimli veri) örüntüleri, önceden düşünülmesi zor yapıları keşfetmek
bugün kolaylıkla yapılabilmektedir. Niceliksel araştırma tasarımı için dilsel değişkenler
(sözcüklerin özelliklerinden cümle ve kullanıcı özelliklerine varıncaya kadar) ölçülebilir
duruma getirilmelidir.
Yöntem
Çalışmada temel frekans bilgilerinden hareketle betimleyici bir yöntem izlenmiştir.
Atay’ın eserlerinin derlemi 7 kitaptan oluşmaktadır. Basılı biçimdeki kitaplar taranmış ve optik
karakter tanıma (OKT) yazılımıyla txt belgesi biçiminde kaydedilmiştir. Metin ön işleme
aşamasında OKT hatalarından manuel olarak arındırma işlemi uygulanmıştır.
Metin verisi çeşitli yazılımlar aracılığıyla işlenmiştir. Bu yazılımlar: Wordsmith 7.0,
AntConc 3.5.8, AntGram 1.2.1, Lancaster Stat Tools Online, LancsBox, KfNgram ve Voyant
Tools’dur. Bu yazılımlar basit sözcük sıklığı çıkarımından metindeki sözcüklerin eğilim
çözümlemesi ve sözcük yoğunluğu ölçümüne varıncaya kadar değişik betimleyici istatistik
görünüm sunabilmektedirler. Yazılımların sözcük işleme ve sözcüklerle ve birliktelikleriyle
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

42

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

ilgili zengin bir görünüm sunma yetenekleri farklılıklar göstermektedir. Yazarın söz türü
dağılımı üzerinde durulmamıştır. Sıklık ve sıklıkla ilgili, sözcüklerin kategori özellikleri
dışında salt sayısal dağılımları çıkarılmaya çalışılmıştır.
Yazılımlar için sözcük frekansı için taban değer 1>olarak kabul edilmiş, eşdizimlilik
taban değer yine 1> kabul edilerek 2 ve 3 birimlik birliktelikler çıkarılmıştır. Birim (token)
tanımı olarak yazılımların varsayılan ayarları kullanılmış kesme işaretli birimlerde kesme
işareti birime dahil edilmiştir. Sözcük tanımında küçük-büyük harf duyarlılığı göz ardı edilerek
tüm sözcükler bu açıdan eşit sayılmıştır.

Şekil 1. WordSmith Tools 7.0 Dil Ayarları
Şekil 1’de görüleceği üzere, WordSmith 7.0 yazılımında metnin söz varlığı üzerinde
hesaplamalar yapılmadan önce dil ayarları bölümünde sözcük tanımlamada sözcüklerdeki
kesme işaretinin eklenmesi yeterli olmaktadır. Metnin UTF-8 karakter koduyla kaydedilmiş
olması Türkçe karakterlerin düzgün işlenebilmesi için önemlidir. Standardize edilmiş birimfarklı birim oranı için taban 1000 alınmıştır.
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1,00
2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Bulgular
Tüm Eserlerde WordSmith 7.0 Yazılımıyla Elde Edilen İstatistikler
Genel Metin İstatistikleri
text file
tokens
tokens
types
type/token
(running
used for
(distinct
ratio
words) in
word list
words)
(TTR)
text
Overall
430.835
429.190
69.356
16,16
oguz_atay 17.407
17.303
5.553
32,09
_oyunlarla
_yasayanla
r.txt
oğuz_atay 19.679
19.677
7.403
37,62
_eylembili
m.txt
oguz_atay 26.222
25.669
9.101
35,46
_gunluk.tx
t
oguz_atay 42.596
42.391
13.277
31,32
_korkuyu_
beklerken.t
xt
oguz_atay 55.936
55.491
15.641
28,19
_bir_bilim
adaminin_
romani.txt
oğuz_atay 106.741
106.741
28.465
26,67
_tehlikeli_
oyunlar.txt
oğuz_atay 162.254
161.918
36.954
22,82
_tutunama
yanlar.txt
Tablo 1. Oğuz Atay’ın Tüm Eserlerinde Söz Varlığı Sayıları

2019

standardis
ed TTR

66,17
59,21

65,36

64,25

65,18

64,46

66,55

67,90

Yukarıdaki tabloda Atay’ın her bir eserinde birim(token) ve farklı birim (type) sayıları
görülmektedir. Buna göre yazar toplam eserlerinde 429 bin sözcük kullanmıştır. Token olarak
geçen birim teriminde metindeki sözcüklerin tekrarlı sayıları da dikkate alınmaktadır. Bir
metnin başından sonuna kadar her bir geçen ve sözcük kabul edilen birim 1 ile başlamak üzere
sayıldığında metnin sonunda ulaşılan sayı metnin birim sayısıdır. Metnin sonuna kadar her
birim bir kez olmak üzere sayıldığında bu birimlerin adı da type ya da farklı birim olarak kanul
edilmektedir. Bu bakımdan Atay’ın bu derleminde rakamlar hariç kullandığı birim sayısı 400
binin üzerindedir. Bunlardan 69 bini farklı olarak kullandığı sözcük sayıdır. Tabloda görüleceği
metinde geçen bu değerler metnin uzunluğuyla orantılıdır. Bir metin ne kadar uzunsa kullanılan
birim sayısının artması olasıdır.
Sözcük zenginliği, sözcük çeşitliliği çalışmalarında metnin uzunluğundan kaynaklanan
etkileri en aza indirmek için oranlamalar yapılmaktadır. Type-token oranıyla elde edilen değer
metnin uzunluğuna duyarlı bir değer olmakta bu ölçümüm standardize edilmiş biçimi olan
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ölçümde metin uzunluğuna olan hassasiyet daha da azaltılmaktadır. STTR kısaltmasıyla bilinen
ölçümde tüm derlem genellikle 1000 sözcüklük parçalara bölünüp her bir parçadaki birim/farklı
birim oranı hesaplanarak toplamda bir oran değere ulaşılmaktadır. Bu değer yazarın sözcük
çeşitliliğini göstermektedir. Buna göre Oğuz Atay’ın sözcük çeşitliliği %66, 17’dir. Bu oran
yüksek bir oran olarak kabul edilebilir. Tutunamayanlar romanı eserleri arasında en yüksek
sözcük çeşitliliğine sahip eseri olarak görülmektedir. Tutunamayanlar’ın asıl metninin 719
sayfa olduğu göz önüne alındığında metnin uzunluğunun etkisinin olduğu düşünülebilir. Buna
karşın yazarın yarım kalan romanı Eylembilim’in asıl metni 103 sayfa ve sözcük çeşitliliği ise
%65,36’dır. Metnin kısa olması da çeşitliliği artıran bir unsur olabilmektedir. Yine de elimizde
kanıt niteliğine bu biçimde ölçüme dayalı yöntemlerin bulunması karşılaştırmaların daha
güvenilir yapılabilmesini sağlamaktadır.
Öztürk 2013, Çağdaş Türk Romanında Bir Sözvarlığı İncelemesi başlıklı makalesinde,
Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanında tür ve türce olarak adlandırdığı type ve token
sayılarını sırasıyla, 38252 ve 162822 olarak vermiş, type/token oranını ise 23,49 olarak
bulgulamıştır. Bizim çalışmamızda sayılarla karşılaştırıldığında bu istatistikler uyumludur.
text file

mean word
length (in
characters)
6,21
6,11

word length
std.dev.

sentences

mean (in
words)

std.dev.

Overall
2,91
49085
8,74
89,25
oguz_atay_b
2,86
4810
11,54
8,22
ir_bilimada
minin_roma
ni.txt
oguz_atay_g 6,07
2,95
2938
8,74
6,90
unluk.txt
oguz_atay_k 6,15
2,85
4797
8,84
7,35
orkuyu_bekl
erken.txt
oguz_atay_o 5,92
2,59
2614
6,62
5,58
yunlarla_yas
ayanlar.txt
oğuz_atay_e 6,32
2,93
2329
8,45
6,10
ylembilim.tx
t
oğuz_atay_te 6,23
2,94
12970
8,23
16,19
hlikeli_oyunl
ar.txt
oğuz_atay_t 6,30
2,94
18627
8,69
144,08
utunamayanl
ar.txt
Tablo 2. Oğuz Atay’ın Tüm Eserlerinde Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Tablo 2’de yazarın ortalama sözcük uzunluğu 6,21 karakter olarak bulunmuştur. Cümle
sayısı ise 49085’tir. Yazar oratalama olarak her cümlede 8, 24 sözcük kullanmıştır. Tabloda Bir
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Bilim Adamının Romanı’nda cümle başına düşen sözcük sayısının fazlalığı dikkati
çekmektedir.
Söz Listesi
Derlem dilbilim kaynaklarında sözcük listesi (word list) terimi sıkça kullanılan bir
terimdir. Bu listelerde çıkarılan eserdeki tüm sözcükler yukarıdan aşağıya salt sıklık ve göreli
sıklıklarıyla birlikte gösterilmektedir. WordSmith 7.0 yazılımının sözcük listesi oluşturma aracı
(WordList) ile elde edilen sonuçlara geçmeden önce bu yazılımların bağlamlı dizin ve plot
analizi gibi işlevlerinde hesaplama yapılabilmesi için temel sözcük frekans listelerinin
başlangıçta oluşturulması gerekmektedir. Listesiz bir çözümleme yapılamamaktadır. Aşağıdaki
tabloda 7 eserin tümündeki ilk 100 sözcük sıklıkları en çoktan en aza doğru gösterilmiştir. #
işaretli birimler rakamlı birimleri temsil etmektedir.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Word
BİR
BU
VE
DE
DA
İÇİN
NE
GİBİ
BEN
ÇOK
DAHA
SONRA
KADAR
HER
BÜTÜN
#
DİYE
BENİ
O
SELİM
BANA
DEDİ
MUSTAF
A
ŞEY
HİÇ
BİRAZ
ZAMAN
YA
HİKMET
BÖYLE
VAR
Kİ
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Freq.
14613
6350
5532
4808
4056
2967
2776
2706
2285
1963
1905
1841
1720
1657
1654
1645
1487
1308
1267
1249
1246
1193
1166

3,39
1,47
1,28
1,12
0,94
0,69
0,64
0,63
0,53
0,46
0,44
0,43
0,40
0,38
0,38
0,38
0,35
0,30
0,29
0,29
0,29
0,28
0,27

%
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
7
4
7
7
5

%
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
85,71
100,00
100,00
100,00
57,14
100,00
100,00
71,43

Dispersion
0,88
0,86
0,83
0,89
0,87
0,87
0,87
0,87
0,83
0,85
0,89
0,88
0,89
0,84
0,88
0,50
0,87
0,82
0,87
0,60
0,82
0,84
0,35

1099
1086
1059
1044
977
969
965
962
959

0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,22
0,22
0,22
0,22

7
7
7
7
7
4
7
7
7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
57,14
100,00
100,00
100,00

0,85
0,87
0,84
0,86
0,82
0,69
0,90
0,84
0,82
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

BİLE
ONU
İKİ
BEY
ÖNCE
COŞKUN
İYİ
TURGUT
Mİ
NASIL
BENİM
FAKAT
ARTIK
BELKİ
BAŞKA
BİRLİKT
E
SEN
ONUN
DEĞİL
GÜN
BÜYÜK
HEMEN
GENE
İŞTE
YALNIZ
ONA
NEDEN
ALBAYI
M
İNSAN
İÇİNDE
KÜÇÜK
İN
YOK
VARDI
YENİ
ŞİMDİ
MI
EN
OLDUĞU
OLDUĞU
NU
OLARAK
BAZI
HAYIR
İLK
ADAM
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958
956
941
918
889
864
858
854
850
846
845
836
824
812
792
766

0,22
0,22
0,22
0,21
0,21
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18

7
7
7
7
7
4
7
5
7
7
7
7
7
7
7
7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
57,14
100,00
71,43
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,86
0,87
0,90
0,85
0,87
0,26
0,87
0,59
0,87
0,87
0,82
0,83
0,81
0,86
0,85
0,90

736
734
733
729
711
708
700
699
696
691
679
674

0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
1

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
14,29

0,86
0,86
0,87
0,89
0,85
0,94
0,85
0,79
0,88
0,87
0,86
0,58

673
645
625
623
610
598
593
583
580
571
568
563

0,16
0,15
0,15
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,13
0,13

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,82
0,82
0,91
0,77
0,84
0,88
0,90
0,81
0,86
0,88
0,86
0,82

555
548
528
523
522

0,13
0,13
0,12
0,12
0,12

7
7
7
7
7

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,73
0,83
0,81
0,88
0,80
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78
79
80
83
82
81
84
85
86
87
89
88
91
90
92
93
94
95
96
97
98
99
100

AYNI
500
0,12
7
100,00
ÖYLE
493
0,11
7
100,00
OLAN
486
0,11
7
100,00
UZUN
475
0,11
7
100,00
SONUND 475
0,11
7
100,00
A
EVET
475
0,11
7
100,00
BUNU
473
0,11
7
100,00
KENDİ
473
0,11
7
100,00
SAFFET
463
0,11
4
57,14
DEMEK
451
0,10
7
100,00
OLUR
449
0,10
7
100,00
AMA
449
0,10
7
100,00
SEVGİ
448
0,10
5
71,43
İNAN
448
0,10
5
71,43
GÖRE
440
0,10
7
100,00
KENDİNİ 437
0,10
7
100,00
YANİ
434
0,10
7
100,00
BİZ
421
0,10
7
100,00
GENÇ
421
0,10
7
100,00
ESKİ
418
0,10
7
100,00
BİRDEN
417
0,10
7
100,00
DOĞRU
416
0,10
7
100,00
BİZİM
408
0,09
7
100,00
Tablo 3. Oğuz Atay’ın Tüm Eserlerinde Sıklığına Göre İlk 100 Sözcük

2019

0,82
0,88
0,85
0,95
0,82
0,79
0,86
0,84
0,29
0,80
0,84
0,76
0,55
0,35
0,85
0,84
0,72
0,87
0,76
0,90
0,86
0,84
0,87

Tablo 3’te ilk 10 sözcüğe bakıldığında genel dilde en çok kullanılan bağlaç, zamir ve
edat gibi görevli sözcüklerin Atay’da da temsil edildiği görülmektedir. “Ben” zamirinin ilk 10
sözcük içinde yer alması yazarın anlatımında birinci kişi zamirinin ağırlıklı olduğunu
düşündürmektedir. Tutunamayanlar’ın “Selim”’i 20. Sırada yer alarak özel adlar bakımından
kişi adları kullanımında en çok kullanılan sözcüktür. Tutunamayanlar’ın “Turgut” ve “Selim”
kişileri üzerine kurgulanan örgüsünde Selim’in Turgut’a göre daha başat bir rol üstlendiğinin
ipucunu görebiliriz. Selim ve Turgut (Turgut 40. sırada) sözcüklerinin çekimli biçimlerinin
oluşturduğu sözcük aileleri bir yana çekimsiz yalın biçimlerinin ilk 100 sözcük içinde yer
alması önemli bir göstergedir. İlk 20 sözcük içinde “diye” zarfının yer alması Güncel Türkçe
Sözlük’te 3 tanımlı bu sözcüğün hangi tanım değerinde kullanıldığının çözümlemesini
gerektirmektedir. Çok tanımlı ya da çok anlamlı birimlerde belirsizliğin giderilmesi ayrı bağlam
çözümlemesi gerektirmektedir. Yazarların çok anlamlı birimler açısından farklılıklarının sıklık
tablolarına yansıtılması bir bakıma üslup farklılıkarı için ayırt edici bir özellik olabileceği
düşünülebilir. İlk 10 sözcük içinde “gibi”nin kullanımı benzetmeye yönelik bir anlatımın
ipuçlarını vermektedir. 43. sırada yer alan “bizim” sözcüğüne kadar çekimli sözcüğün
olmaması dikkat çekicidir. Fiil söz türü bakımından 71. ve 72. Sırada “ol-” fiilinin “olduğu” ve
“olduğunu” biçiminde kullanıldığını görüyoruz. Bu sonuçlardan Yardımcı fiil olarak yazarın
“ol-” fiilini tercih ettiği sonucunu çıkarabiliriz. İlk 15 sözcük tüm metinlerde geçmektedir, bu
sözcüklerin dağılımı (dispersion) göreli sıklıklarıyla uyumlu görülmektedir.
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Eşdizimlilik Çözümlemesi
Eşdizimlilik terimi son yıllarda dikkati çeken bir kavram olmuştur. Söz dizimi terimi
olarak bir dizimde sürekli birlikte yer alan birimler eşdizimli kabul edilirler. Baker ve Hardie
(2006), eşdizimliliği için belirli sözcüklerin belirli bağlamlarda belirli sözcüklerle yaptığı
kombinasyonlar olarak tanımlayarak sözcüğün başka sözcüklerle kurduğu komşuluk ilişkileri
olarak terimin tanımını genişletmişlerdir. Derlem dilbilimde, metinde yer alan tüm sözcüklerin
temel sıklıklarından yola çıkılarak olasılıksal olarak tüm sözcüklerin belirgin birliktelikleri
çeşitli formülasyonlarla çıkarılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bitişiklik (joint) sıklıkları temel
alınarak oluşturulan liste yer almaktadır. İkili (n=2) eşdizimlilikler esas alınmıştır. Sıralama iki
birimin bitiş sıklığına göre en çoktan aza doğru yapılmıştır.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Word 1
MUSTAF
A
NE
BU
HER
SELİM
HER
BU
DAHA
NE
HER
BU
NE
HİÇ

Freq.
1166

Word 2
İNAN

Freq.
448

2

Joint
431

2776
6350
1657
1248
1657
6350
1905
2776
1657
6350
2776
1086

1720
1720
332
623
1044
278
889
962
1099
171
959
147

7
7
7
2
7
7
7
7
7
7
7
7

371
359
251
220
204
203
201
198
178
174
167
145

O
DAHA
MUSTAF
A
SAADET
NE
BU

1267
1905
1166

KADAR
KADAR
ŞEYİ
İN
ZAMAN
ARADA
ÖNCE
VAR
ŞEY
YÜZDEN
Kİ
OLMAZS
A
ZAMAN
İYİ
HOCA

1044
858
269

6
7
1

136
133
131

117
1487
120

2
7
7

125
117
114

NE
BU
SELİM
HER
BAŞKA
KADAR
DİYE
SÜLEYM
AN
O
ÇOK
NE
VAR
NE
TURGUT
MUSTAF
A
NE
DE

2776
6350
1248
1657
792
1720
1487
201

NİNE
DİYE
NEDENL
E
ZAMAN
KONUDA
İ
GÜN
TÜRLÜ
Kİ
SORDU
KARGI

1044
121
324
729
272
959
150
103

7
7
3
7
7
7
5
1

107
107
106
102
102
100
99
98

1267
1963
2776
962
2776
854
1166

Kİ
İYİ
YAZIK
Kİ
DEMEK
UN
NIN

959
858
136
959
451
264
211

7
7
7
7
7
2
1

98
98
97
94
94
89
89

2776
4808

OLUR
AYNI

449
500

7
7

79
79
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37
38
39
40
41
42

COŞKUN
SELİM
OLUR
KİM
O
NE

864
1248
449
243
1267
2776

43
44
45

İLK
VAR
O

523
962
1267

46

DİYE

1487

47

1166

48
49
50
51
52
53
54

MUSTAF
A
BÜTÜN
DA
SELİM
DEDİ
COŞKUN
BU
AYNI

55
56

DAHA
DAHA

1905
1905

57
58

O
HİKMET

1267
969

59
60
61
62

BU
DİYE
DEDİ
BU

6350
1487
1193
6350

63
64

77
78

NE
MUSTAF
A
TURGUT
TURGUT
SELİM
HER
O
NASIL
MUSTAF
A
COŞKUN
HİKMET
BU
SONRA
MUSTAF
A
DOĞRU
DEDİ

79
80

DEDİ
BEN

1193
2285

81

UZUN

475

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

www.akdenizkongresi.org

2019

SAFFET
BEY
MU
BİLİR
HALDE
OLDUĞU
NU
DEFA
MI
ZAMANL
AR
DÜŞÜND
Ü
BEY

463
918
294
113
350
563

2
2
7
6
5
6

79
77
76
75
74
74

102
580
183

7
7
5

73
70
69

141

4

69

918

2

68

233
500
282
969
264
167
89

7
7
1
1
2
7
6

68
67
65
64
64
62
61

272
118

6
7

59
59

256
674

6
1

58
58

256
969
396
68

7
1
1
6

58
57
57
57

2776
1166

BUNLARI
AYNI
E
HİKMET
UN
İŞİ
ZAMAND
A
FAZLA
DOĞRUS
U
SIRADA
ALBAYI
M
SIRADA
HİKMET
BİLGE
BAKIMD
AN
OLDU
M

407
157

6
1

56
56

854
854
1248
1657
1267
846
1166

ÖZBEN
A
IŞIK
AN
GÜN
OLUR
YI

54
358
118
149
729
449
108

1
1
2
7
5
6
1

54
55
54
54
52
52
52

864
969
6350
1841
1166

CEMİLE
BEY
EVDE
GENE
YA

191
918
244
700
977

2
3
7
5
2

52
51
51
49
49

416
1193

DÜRÜST
PROFESÖ
R
BEY
ALBAYI
M
SÜRE

63
221

7
2

49
49

918
674

5
1

49
49

373

6

48

1654
4056
1248
1193
864
6350
500
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82
83

HER
DEMEK

1657
451

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

YOK
NE
NE
KENDİ
DE
BÜTÜN
BU
İNAN
HİKMET
MÜZİK
YOK
TEK
NE
ÖZÜR
İKİ
DİYE
HER

610
2776
2776
473
4808
1654
6350
448
969
93
610
260
2776
87
941
1487
1657

ŞEYE
İSTİYOR
UM
MU
YAPALIM
OLACAK
KENDİNE
OLSA
RAĞMEN
SÖZÜ
M
I
HOCASI
CANIM
BAŞINA
GÜZEL
DİLERİM
KERE
BAĞIRDI
ŞEYİN

2019

79
321

7
7

48
48

294
78
251
240
137
116
131
157
211
74
308
192
344
44
283
61
84

7
7
6
7
5
5
6
1
1
2
7
6
6
7
5
5
7

47
46
46
46
46
46
46
45
45
44
43
43
43
42
42
42
41

Tablo 4. Oğuz Atay’ın Tüm Eserlerinde N=2 Tabanda Eşdizimli 100 Sözcük
Tablo 4’te ilk sırada yazarınBir Bilim Adamının Romanı adlı eserinin üzerine yazıldığı
Mustafa ve İnan sözcüklerinin birlikte kullanımının sıklığı şaşırtıcı değildir. Yazar’ın Mustafa
İnan’ı anlattığı romanında sayısal olaraka da belirgin bir biçimde bunu vurguladığı
görülmektedir. “ne kadar” ve “bu kadar” sözlerinin ilk 10’da yer alması yazarın anlatımında
ölçü ve miktar bildiren ifadelerin daha çok olduğunu gösterebilir. İlk 10’da yer alan eşdizimli
sözlerin “Mustafa İnan” dışında kalanlar tüm eserlerde (7 eser) geçmektedir. Yaygınlık
bakımından yazarın sözcük kullanım sıklığına bağlı üslubunun yaygınlığı önemli
göstergelerden biri kabul edilebilir. Yazarın eşdizimlilik istatistiği tüm eserlerde geçme
sırasına göre dizildiğinde aşağıdaki tablo elde edilmektedir.
N
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
15
18
19
20
21
23
24
25
28

Word 1
NE
BU
HER
HER
BU
DAHA
NE
HER
BU
NE
HİÇ
DAHA
NE
BU
NE
BU
HER
BAŞKA
KADAR
O
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Freq.
2776
6350
1657
1657
6350
1905
2776
1657
6350
2776
1086
1905
2776
6350
2776
6350
1657
792
1720
1267

Word 2
KADAR
KADAR
ŞEYİ
ZAMAN
ARADA
ÖNCE
VAR
ŞEY
YÜZDEN
Kİ
OLMAZSA
İYİ
DİYE
NEDENLE
ZAMAN
KONUDA
GÜN
TÜRLÜ
Kİ
Kİ
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Freq.
1720
1720
332
1044
278
889
962
1099
171
959
147
858
1487
120
1044
121
729
272
959
959

Texts
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Joint
371
359
251
204
203
201
198
178
174
167
145
133
117
114
107
107
102
102
100
98
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29
30
31
32
35
36
39
43
44
48
49
53
56
59
68
74
77
82
83

ÇOK
NE
VAR
NE
NE
DE
OLUR
İLK
VAR
BÜTÜN
DA
BU
DAHA
BU
HER
BU
DOĞRU
HER
DEMEK

1963
2776
962
2776
2776
4808
449
523
962
1654
4056
6350
1905
6350
1657
6350
416
1657
451

84
85
87
94
97
100

YOK
NE
KENDİ
YOK
ÖZÜR
HER

610
2776
473
610
87
1657

İYİ
YAZIK
Kİ
DEMEK
OLUR
AYNI
MU
DEFA
MI
BUNLARI
AYNI
İŞİ
DOĞRUSU
SIRADA
AN
EVDE
DÜRÜST
ŞEYE
İSTİYORU
M
MU
YAPALIM
KENDİNE
CANIM
DİLERİM
ŞEYİN

2019

858
136
959
451
449
500
294
102
580
233
500
167
118
256
149
244
63
79
321

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

98
97
94
94
79
79
76
73
70
68
67
62
59
58
54
51
49
48
48

294
78
240
308
44
84

7
7
7
7
7
7

47
46
46
43
42
41

Tablo 5. Oğuz Atay’ın Tüm Eserlerinde Geçen Eşdizimli Birimler

Tablo 5’te de yazarın üslubunda zarf görevli eşdizimli birimlerin ağırlıklı olduğu
görülmektedir. 44 numaralı “var mı” ifadesi var’ın yüklem durumunda kullanıldığı cümlelerin
soru biçiminde daha kullanıldığını göstermektedir. Yazarın tüm metinlerinde eksiksiz olarak
geçen 45 eşdizimli birimde 24 numaralı “başka türlü” ifadesi Güncel Türkçe Sözlük’te yer
almamakta fakat yazarın üslubunun önemli bir parçası olarak görünmektedir. Cümle kurucu,
cümleyi modifiye eden bu tür eşdizimli yapıların sözlükte yer alıp almaması ayrı bir tartışma
ve araştırma konusudur, fakat niceliksel hesaplamalarda bu yapıların başka yazarlarda da öne
çıkması olasıdır.
Sonuç
Dilbilim çalışmalarında yazılım teknolojilerinin kullanılması veriye dayalı araştırmanın
vazgeçilmez bir parçası durumundadır. Dil verisinden (temelde elektronik metinler ya da
sonradan sayısallaştırılmış metinler) elde edilecek düzenliliklerin, sapmaların saptanabilmesi
için özellikle sözcük sıklığına dayalı betimsel yöntemler yazarların üslubu hakkında önemli
ipuçları sağlamaktadır. Bu çalışmada Oğuz Atay’ın sayısallaştırılan tüm eserleri üzerinde
eşdizimlilik ve temel metin istatistikleri tablolar halinde sunulmuştur. Atay’ın üslubunun bu
betimsel görünümleri başka yazarlara ait verilerden elde edilecek sonuçlarla tam olarak anlam
kazanacaktır. Üslubun niceliksel ayrıntılarıyla ortaya konması dil ve edebiyat incelemelerinde
karşılaştırmalı yöntemin daha sağlıklı ve kanıtlanabilir bir duruma gelmesini sağlayacaktır.
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SÖZCÜK GÖMME YÖNTEMİ AÇISINDAN TÜRKÇE SÖZLÜK’ÜN TANIMLARI
DEFINITIONS OF TURKISH DICTIONARY IN TERMS OF WORD EMBEDDING
METHOD
Dr. Öğr. Üyesi B. Tahir TAHİROĞLU
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda doğal dil işleme (DDİ) çalışmaları makine öğrenmesi yönteminden daha
fazla yararlanır duruma gelmiştir. Söz türü etiketleme başta olmak üzere söz dizimi ve
biçimbirimsel çözümlemede olasılık yöntemlerine dayanan başarım artışı, makine öğrenme
yaklaşımlarından derin öğrenme ile çok daha ileri düzeye yükselmiştir. Metin sınıflama ve
metinlerdeki sözcüklerin özelliklerinin makine tarafından otomatik öğrenilmesi; metinlerden
konu bulma, metin farklılıklarının hesaplanması, intihal bulma, üslup özelliklerinin çıkarımı
gibi birçok çalışmada kullanılmaya başlanmıştır.
Sözcüklerin ya da toptan tüm söz varlığının makinede temsil edilmesi ve modellenmesi
bakımından 2013’te önerilen sözcük gömme (word embedding) ya da word2vec yöntemi,
sözcüklerin bir vektörel uzayda temsil edilir duruma getirilmesine dayanan matematiksel bir
modeldir. Model, sözcükler arasındaki anlamsal ilişkilerin denetimsiz (unsupervised) olarak
makinece öğrenilmesiyle ortaya çıkan görünümleri başarıyla sunmaktadır. Vektörde temsil
edilen sözcüklerin, bağlamsal özellikleri dikkate alınır, odaklanan sözcüğün sağında ve solunda
istenen pencere (window) kapsamı içinde yakınlıkları (benzerlikleri) hesaplanır ve sayısal
olarak değerlenir. Böylece bu taban üzerine donanımın izin verdiği boyutta sözcük vektör
modelleri çıkarılabilir.
Bu çalışmada Türk Dil Kurumu’nun 2011 yılı baskısı Türkçe Sözlük’teki tüm tanımlar,
sözcük gömme yöntemi kullanılarak çözümlenmeye çalışılıp, elde edilen sonuçlar
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Türk Sözlük, Sözcük Gömme, Sözlük, Derin Öğrenme, Doğal Dil
İşleme, Makine Öğrenmesi

ABSTRACT
In recent years, natural language processing (DDM) studies have made more use of
machine learning method. The increase in performance, which is based on probability methods
in syntax and morphological analysis, especially in word tagging, has increased to a much
higher level with deep learning than machine learning approaches. Text classification and
automatic learning of the properties of words in the text by the machine; finding topics from
texts, calculating text differences, finding plagiarism, and extracting the stylistic features have
been used in many studies.
The word embedding or word2vec method proposed in 2013 for the representation and
modeling of words or whole vocabulary is a mathematical model based on the representation
of words in a vector space. The model presents the views that emerged from the machine
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learning of the semantic relationships between words as unsupervised. Contextual properties of
the words represented in the vector are taken into account, their affinities (similarities) within
the desired window scope to the left and right of the focused word are calculated and evaluated
numerically. Thus, word vector models of the size allowed by the hardware can be extracted on
this base.
In this study, all definitions in Turkish Dictionary of Turkish Language Institution 2011
edition will be analyzed by using word embedding method and the results will be evaluated.
Keywords: Turkish Dictionary, Word Embedding, Dictionary, Deep Learning, Natural
Language Processing, Machine Learning
Giriş
Doğal dil işleme (DDİ) son yıllarda önemini artıran bilgisayar bilimi ve dilbilimin
birbirinden yararlandığı alanlardan biridir. Jurafsky ve Martin (2019) dil işleme denilince
hesaplamalı (computational) tekniklerin hem sözlü hem yazılı dil malzemesinin işlenmesinin
anlaşıldığını belirtmekte, bu işlemede kullanılan teknikleri sözcük sayımı ve otomatik heceleme
gibi görece basit, gerçek zamanlı makine çevirisi (konuşma dili) ve otomatik soru yanıtlama
gibi daha karmaşık ve zor teknikler olarak ayırmaktadırlar.
DDİ’nin internette yer alan çevrim içi metin verisinin işlenmesindeki rolü nedeniyle,
sağlam ve doğru sonuçlar üreten modelleme çalışmalarında gün geçtikçe yeni yöntemler ileri
sürülmektedir. Büyük veri (big data) adı verilen ve çoğunlukla yapılandırılmamış ya da yarı
yapılandırılmış biçimde bulunan veriden anlamlı ve işe yarar bilgilere ulaşmanın gerekliliği
hem teknoloji şirketlerini hem de araştırmacı kurumları metin madenciliği yöntemlerini
geliştirmeye yöneltmiştir. IBM firmasına göre internette üretilen veri miktarı günde 2,5
kentilyon olup bu verinin %90-95'ini metin verisi oluşturmaktadır (Aydoğan ve Karcı, 2019).
Arama motorlarının temelde doğal dil ile yapılan sorgular aracılığıyla yine doğal dil ile
üretilmiş yapılardan anlamlı sonuçlar bulmaya çalışması sözcükler ve cümleler üzerinden
birçok bilginin ve örüntünün bir arama ekonomisi yarattığını göstermektedir.
Dilbilim araştırmalarında ve dil’in özelliklerinin betimlemesi dilbilgisi eserlerinin
hazırlanmasında önemli olduğu kadar, dil öğrenicisi içinde kılavuz niteliğinde bilgiler
içermektedir. Son yıllarda dilin makineler (bilgisayarlar) için öğrenme nesnesi haline
gelmesiyle hem insanın dili nasıl öğrendiği çalışmalarına olan ilgi artmış hem de ana dili ve
yabancı dil öğretiminde hangi özelliklerin nasıl öğretilebileceğine olan ilgi artmıştır. Doğal dile
ait özelliklerdeki düzenliliklerin kurallar kümesi biçiminde çıkarılması ve algoritmalara
dönüştürülmesiyle elde edilen kurala dayalı yaklaşımlar dilin anlamla ilgili belirsizlikleri
karşısında çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Bir sözcüğün hangi anlamının kastedildiğinin
makinece saptanabilmesi için etraflıca kural yazmak ve bunu her sözcük için belirleyebilmek
oldukça zor ve meşakkatli bir işlemdir.
Metin verisinde geçen sözcüklerin ve sözcük ilişkilerinin çıkarımı, anlamlı sözcük
ilişkilerinin bulunması için kural tabanlı ve istatistiksel yöntemler epeyce çalışılmış ve zengin
bir literatür oluşturmuştur. Derlem dilbilimde eşdizimlilik, DDİ literatüründe ise n-gram olarak
adlandırılan sözcük birliktelikleri, dil modellemede (language modeling) sıkça kullanılan bir
yaklaşımken günümüzde yerini vektörlerle temsil edilen daha büyük ve verimli yapılara
bırakmaktadır.
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İnternet metin verisi açısından karmaşık bir görüntü sunmaktadır. Veride yer alan
özelliklerin (özel adlar, dilbilgisel kategoriler vb.) etiketlenmediği, özelliklerin
yapılandırılmadığı bir ortamda, dilbilimsel çözümleme ile uygulamaya dönük araç geliştirme
(duygu çözümleme, söz türü etiketleme, kavram çıkarımı vb.) aşamalarında yazılımsal olarak
zorluklarla karşılaşılmaktadır. Böyle bir ortamda yeni algoritmaların ürettiği yazılım teknoloji
ve gösterimlerden yararlanmak kaçınılmaz olmaktadır.
Sözcük gömme ya da sözcük temsili (word embedding) olarak adlandırılan kavram bir
metindeki ya da derlemdeki sözcüklerin matematiksel bir modellemesidir denilebilir.
Word2vec adı da verilen bu yöntemde sözcükler k boyutlu bir verktörde sayısal olarak temsil
edilirler. Eisenstein (2018), sözcük gömme (word embedding) yöntemini sözcük temsilleri
(word representations) olarak adlandırmaktadır. Dilbilimci Firth’ün 1957 yılında söylediği ve
klişe olmuş olan “You shall a know a word by the company it keeps” ifadesinde yaptığı sözcük
ve bağlamı ilişkisi, DDİ’de günümüzde popülerliği artmakta olan derin öğrenmede çıkış noktası
olmaktadır. Kısaca, bu yöntem (sözcük gömme ya da kelime temsili), kuramsal dilbilimin
bağlam-sözcük ilişkisinin yazılımsal ve matematiksel olarak gerçeklendirilmesidir diyebiliriz.
Makine öğrenmesi yöntemlerinde denetimsiz öğrenme (unsupervised learning) modeline
dayanan bir yöntemdir. Makine yapılandırılmış ve sonuçların açıkça belirtildiği bir veri setine
ihtiyaç duymamaktadır.
Sözcüklerin vektörel temsili, Mikolov ve arkadaşlarının 2013 yılında yayınladıkları
“Distributed Representations of Words and Phrases and their Compositionality” başlıklı
çalışmayla DDİ’de önemli bir aşama kaydedilmiştir. Bir derlemdeki sözcüklerin anlamsal
olarak bir arada bulunabilirlikleri sayılarla temsil edildiğinde aynı anlam çerçevesi içindeki
sözcükler otomatik olarak çıkarılmaktadır. Mikolov ve ark. (2013), yine kendilerinin
adlandırdıkları Skip-gram adı verilen ve teknik olarak cümledeki her sözcüğün sağında ve
solundaki sözcükleri modelleyen bir teknik geliştirmişlerdir. Böylece sözcüklerin bağlama
bağlı çevrelerinin hesaba katılması amaçlanmıştır. Bugün Google ve Facebook gibi teknoloji
şirketleri makine öğrenmesi ve yapay zeka laboratuvarlarında sözcük gömme yönteminden
yararlanmaktadırlar ve fastText (Library for efficient text classification and representation
learning) ve BERT (Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language
Understanding) adlarıyla hazır sözcük gömme veri setleri sunmaktadırlar. Bu setlerde eğitilen
modeller genel bir derlemi (çoğunlukla internet metinleri) üzerinde gerçekleştirilmektedir.
Sözcük gömme yöntemi DDİ’de kullanıldığı gibi dilbilim çalışmalarında da
kullanılmaktadır. Hamilton ve ark. (2018) İngilizce, Almanca ve Çincedeki anlamsal
değişimleri gözlemlemek için Google books’tan (1800-1999) yararlanmışlar ve anlamsal
değişimlerle ilgili iki istatistiksel kural çıkarmışlardır. Sözcüklerin tarihsel değişimleri
uygunluk/uyum yasası (law of conformity) ve yenileşim yasası (law of innovation) olarak
adlandırılan yasalardan ilkinde, sıklığı yüksek sözcüklerin daha yavaş anlam değişimi
gösterdiğini, diğer yasadaysa çok anlamlı sözcüklerin daha hızlı değişim gösterdiğini
göstermişlerdir.
Yöntem
Çalışmanın veri kaynağı Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük’ün 11. Baskı basılı
metnindeki sözcük tanımları oluşturmaktadır. Basılı metindeki sözlük tanımları txt dosyası
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biçiminde kaydedilip, her bir sözlük tanımındaki anlam sayıları dikkate alınmıştır. Böylelikle
tüm sözlük tanımları tek ya da çok anlamlı olmalarına bakılmaksızın veriye dahil edilmiştir.
Tanımlarda yer alan sık geçtiği bilinen “ve”, “bir”, “kadar” gibi dur listesi sözcükleri (stop list)
veriden çıkarılmamış, MATLAB yazılımı kullanılarak sözcüklerin vektörlere dönüştürülmesi
sağlanmışır. Veköre dönüştürme işleminde vektör boyutu 100, iretasyon, 5000 ve sözcük
penceresi (window) 8 olarak ayarlanmıştır. Minimum sözcük sıklığı 2’dir.
Bulgular
Çalışmamızda oluşturulan 100 boyutlu sözcük vektöründe, yazılımla yapılan kümeleme
çözümlemesinde 5 kümeye ayrılan veri değişik renklerde noktalar biçiminde temsil edilmiştir.
Yazılımla elde edilen farklı sözcük sayısı 42236’dır. Şekil 1’de sözcükleri temsil eden
noktaların 5 kümeye (5 farklı renk) ayrılmış toplu gösterimleri yer almaktadır. Kümeleme
çözümlemesinde şeklin ortasında yoğunlaşan noktacıklar çok sık kullanılan sözcüklerin
oluşturduğu ilişkiler ağı yer almaktadır. Elips biçimli şeklin kenarlarına yayılan sözcüklerin
tanımlarda sık geçmeyen, dolayısıyla ilişki ağı oluşturmayan sözcükler olduğu söylenebilir.
Burada 5 kümeye ayrılan veri görünümü iki ya da daha fazla kümeye ayrılabilir. Küme sayısı
arttıkça tanımlardan çıkarılan ayrıntı özellikler de artmaktadır.

Şekil 1. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde 5 Kümeye Ayrılmış Gösterimi

Aşağıdaki şekillerde Şekil 1’de gösterilen kümelerin ayrıntılarından örnek şekiller
verilmiştir.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

57

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Şekil 2. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde “yükseköğretim” ile ilgili sözcüklerin
yakınlıkları.

Şekil 3. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde “şehir” ile ilgili sözcüklerin
yakınlıkları.
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Şekil 4. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde “beslenme” ile ilgili sözcüklerin
yakınlıkları.
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Şekil 5. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde en çok geçen sözcüklerin yakınlıkları.

Şekil 6. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde isim fiillere ait sözcüklerin
yakınlıkları.

Şekil 7. Türkçe Sözlük Tanımlarının Sözcük Gömme Yönteminde +sI, +sU; +I, +U ile biten sözcüklerin
yakınlıkları.
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Sonuç
Sözcüklerin birbirleriyle ilişkisinin otomatik saptanması için kullanılan istatistiksel
modeller dışında son yıllarda geliştirilen vektör tabanlı modeller yazılı dille ilgili yeni keşiflerin
önünü açabilecek bir teknoloji olmaya adaydır. DDİ’nin mühendislik ve model geliştirmeye
yönelik çalışmalarından dilbilimsel amaçlı yararlanımı, çok büyük boyutlu dil verisinden
manuel olarak yapılması imkansız anlam ilişkilerinin çıkarımını ve temsilini sağlamaktadır.
Türkçe Sözlük’ün tanımlarının makine öğrenmesi algoritmasıyla elde edilen temsillerinin
sözlükbilimsel çalışmalara ve kavram incelemelerine katkıda bulunabileceği öngörülebilir.
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DİEGO VELAZQUEZ’İN PAPA X. İNNOCENTİUS’UN PORTRESİ ADLI
ESERİ BAĞLAMINDA SANATTA YİNELEME
Dr. Figen GİRGİN
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Doğa, sanatçının en büyük esin kaynağı ve doğa ve insan yaratıcı süreçte sanatın başat
öğeleridir. Bunun yanı sıra büyük sanatçıların, öncülerinin eserlerinden yararlandıkları ve
ihtiyaç duydukları öğeleri ödünç aldıkları bilinmektedir. Yani bir yapıtın oluşum sürecinde
sanatçı, çıkış noktası olarak başka bir yapıtı seçmektedir. Sanatçı, neyi ve nasıl alacağını kendi
doğasının ihtiyacına göre belirler ve esin kaynağı olarak seçtiği yapıtı kendi sanatsal
yönelimlerine göre yorumlar. Resim sanatında sanatçıların ne zamandan beri kendinden önce
yapılmış bir eseri esin kaynağı olarak seçtiklerini belirlemek güç. Bir eserin esin kaynağı olarak
seçilip, yaratıcı sürecin seçilen eser üzerinden şekillendiği yinelemeler, yaygın olarak çağdaş
sanat ve sonrasında karşımıza çıkmaktadır. Çağdaş sanat, hatta modern sanat öncesindeki
yinelemeler, daha çok usta-çırak ilişkisi doğrultusundadır. Sanatçı, selefi olan ya da kendi
dönemindeki başka bir sanatçının eserindeki başarısına duyduğu takdir ile onu çözümleme ve
ondan daha çok eğitsel boyutta yararlanma amacı ile yinelemeye gider. Oysa çağdaş sanat ve
sonrasında bir eser, bunun yanı sıra farklı içerik ve anlamlar için de ödünç alınabilir.
Yinelenenlerden biri de Diego Velazquez’in Papa X. İnnocentius adlı resmidir. Bu araştırmada;
Velazquez’in Papa X. İnnocentius resmini esin kaynağı olarak seçip yineleyen bazı sanatçıların
eserlerine yer verilmiştir. Literatür taraması ve incelenen eserler ışığında; Velazquez’in
gerçekçi bir karakter incelemesi ile resmettiği Papa X. İnnocentius’un kendisinden sonraki
sanatçılar tarafından nasıl yorumlandığı, neden esin kaynağı olarak seçildiği, nasıl dönüşüme
uğratıldığı sorularına cevap aranmıştır. İncelenen bu örnekler ve yanıt aranan sorular, bir yapıtın
başka bir yapıt ile kurduğu diyaloga tanıklığın yanı sıra, çağdaş sanatın düşünsel boyutunun ve
geçmişin, bugünün sanatına nasıl yansıdığının anlaşılmasını da sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Papa X. İnnocentius, Diego Velazquez, yineleme, çağdaş sanat,
yeniden üretim
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MÜZİK EĞİTİMİNDE BİLİŞÖTESİ FARKINDALIK STRATEJİLERİ VE
ÖĞRETİMİ
Öğr.Gör., Gül SAKARYA
Trakya Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı müzik eğitiminde bilişötesi farkındalık stratejilerinin kullanımının
ve bu stratejilerin öğretimine yönelik yaklaşımların incelenmesidir. Bilişötesi farkındalık,
bireylerin kendi öğrenme süreçlerinin nasıl işlediğine ve bu süreçlerin nasıl
düzenlenebileceğine yönelik bilgi sahibi olmaları şeklinde açıklanabilir. Müzik eğitiminde
yapılan çalışmalar, öğrencilerin öğrenme sürecinde etkin bir şekilde yer almalarının önemini
vurgular niteliktedir. Bireylerin eğitim öğretim sürecinde etkin rol alabilmesinin, kendi
öğrenmelerine ilişkin farkındalık sahibi olmaları ile mümkün olabileceği söylenebilir.
Yükseköğretim düzeyi mesleki müzik eğitiminin önemli unsurlarından biri çalgı eğitimi olarak
görülmektedir. Çalgı eğitiminde öğrencilerin kendi bilişsel süreçlerini planlama, izleme ve
değerlendirme becerilerinin geliştirilmesinde öğrenme stratejilerinin kullanımından söz
edilmektedir. Öğrenme stratejileri, bilişsel ve bilişötesi farkındalık stratejileri olarak
sınıflandırılabilir. Temel öğrenme stratejileri kopyalama, altını çizme veya tekrar etme gibi
yineleme stratejileri; kendi cümleleriyle ifade etme veya özetleme gibi anlamlandırma
stratejileri; ana fikir ve yardımcı fikirleri oluşturma veya çizelgeleştirme gibi örgütleme
stratejileri; anlama başarısızlıklarını kontrol etme gibi anlamayı izleme stratejileri; dikkati
odaklama ve rahatlama gibi duyuşsal stratejiler şeklinde sınıflandırılmıştır.1 Bu çalışmada
literatür tarama modeli kullanılmıştır. Bilişsel ve bilişötesi farkındalık stratejilerinin çalgı
eğitiminde kullanılma biçimleri ve bunların öğretimine ilişkin yurtiçinde ve yurtdışında yapılan
çeşitli çalışmalar incelenmiştir. İlgili literatür incelendiğinde strateji öğretimine yönelik çeşitli
yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan bazılarının, stratejilerin neler olduğunun ve
nasıl kullanıldıklarının öğretimine yönelik yapılan doğrudan öğretim ve strateji öğretiminin
derslerin içerisinde gömülü olarak yeri geldikçe yapıldığı dolaylı öğretim modeli olduğu
bilinmektedir. Sonuç olarak müzik eğitiminde bilişsel ve bilişötesi farkındalık stratejilerine
dayalı çalışmaların, öğrencilerin akademik başarılarını ve bilişötesi farkındalık düzeylerini
olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler : Biliş, Bilişötesi farkındalık, Müzik eğitimi, Çalgı eğitimi.

1

Weinstein, C. E. ve Mayer, R. E. (1983). The Teaching of Learning Strategies. Innovation Abstracts,
5(32). Erişim adresi: https://eric.ed.gov/?id=ED237180
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TUVACADA ALGI FİİLLERİ
Arş. Gör. Fatoş KARADAĞ
Çukurova Üniversitesi

ÖZET
. Tuvaca Güney Sibirya’da konuşulan Türk dillerinden birisidir. Tuvaca, Tuvaların
yaşadığı Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Moğolistan’da ve Çin’de konuşulmaktadır. Bu
çalışma kapsamında Tuvacada tespit edilen mental fiillerin bir alt ulamı olan algı filleri
bağlamındaki görünümü incelenecektir. Algı fiilleri, mental sürecin ilk aşaması olup bu aşama
duyular aracılığı ile gerçekleşir. Bu noktadan sonra duyular ile algılanan bilgiler dilsel olarak
ifade edilmektedir. Bu sebeple algı filleri duyu fiilleri olarak da adlandırılmaktadır. Algı fiilleri,
araştırmacılarca temel duyu fiilleri ve bileşik duyu fiilleri olarak iki temel başlık altında
değerlendirilmektedir. Bu çalışmada temel duyu fiillerinden görme fiilleri, işitme fiilleri,
dokunma fiilleri, tat alma fiilleri ve koklama fiilleri başlıkları altında değerlendirilecektir.
Çalışmanın örneklemini Tuvacaya ait sözlükler oluşturacak ve elde edilen malzeme ilgili
başlıklar altında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler : Tuvaca, mental fiiller, algı fiilleri
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GÜNEY AZERBAYCAN HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARINDAN ÖRNEKLER
SOUTH AZERBAIJAN EXAMPLES FROM FOLK MEDICINE PRACTICES
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Güney Azerbaycan ya da İran Azerbaycan’ı, Rus-İran savaşı sonrasında Azerbaycan’ın
İran topraklarında kalan bölümüne verilen isimdir. Bu bölgede otuz milyonu aşkın Azeri
yaşamaktadır. Bölgede yaşayan Azeri Türkleri milli kültürlerini korumuşlar ve günümüzde de
bu kültürel varlıklarını devam ettirmektedirler. Güney Azerbaycan Türklerinin halk kültürü
varlığının bir bölümünü de halk hekimliği oluşturmaktadır. Modern tıbbın yaygın olmadığı
dönemlerde hastalıkların tedavisi konusunda halk tecrübeye dayalı geleneksel sağaltma
yöntemlerine başvurmuştur. Günümüzde alternatif tıp olarak da adlandırılan bu alanının çok
popüler olduğunu görmekteyiz. Gerek basit rahatsızlıklarda gerekse modern tıbbın yetersiz
kaldığı umutsuz durumlarda bu geleneksel tedavi yöntemlerine başvurulduğu görülmektedir.
Halk hekimliği tedavi yöntemleri hemen herkes tarafından uygulanabileceği gibi ocaklı olarak
tanımlanan profesyonel kişiler tarafından da uygulanabilir. Bu çalışmada Güney Azerbaycan
bölgesinde uygulanan tedavi yöntemleri irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Güney Azerbaycan, Halk Kültürü, Halk Hekimliği, Sağaltma.
ABSTRACT
South Azerbaijan or Iran Azerbaijan is the name given to the remaining part of Azerbaijan
in Iran after the Russian-Iran war. Over thirty million Azerbaijanis live in this region. The
Azerbaijani Turks living in the region have preserved their national culture and still maintain
their cultural existence today. Folk medicine is a part of the folk culture of the South Azerbaijan
Turks. In the period when modern medicine was not widespread, the public resorted to
traditional treatment methods based on experience. Nowadays, we see that this area, also called
alternative medicine, is very popular. It is seen that these traditional treatment methods are
applied both in simple diseases and in desperate situations where modern medicine is
inadequate. Folk medicine treatment methods can be applied by almost everyone, or by
professionals defined as quarry. In this study, treatment methods applied in South Azerbaijan
region will be examined.
Key Words: South Azerbaijan, Folk Culture, Folk Medicine, Treatment.
Giriş
Güney Azerbaycan Türkleri
Güney Azerbaycan, Azerbaycan Türklerinin büyük çoğunluğunun yaşadığı bölgedir.
Azerbaycan Türkleri birçok şehir ve kasabada yoğun olarak yaşamaktadır. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşı yıllarında Güney Azerbaycan Türkleri iki defa bağımsızlıklarını ilan ederek milli
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ordu kurma, toprak reformu, kültürel bağımsızlık gibi konularda büyük çaba harcanmış fakat
bazı ülkelerin etkisi sebebiyle sonuç alınamamıştır.
İran’da çoğunluğu teşkil eden Türklerin başında Azerbaycan Türkleri gelmiştir.
Azerbaycan Türkleri Doğu, Batı ve Merkez Azerbaycan eyaletlerinde yaşamaktadırlar. İran
Azerbaycan’ı olarak adlandırılan bu bölge II. Dünya Savaşı’nda bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu
dönemde Türkçe resmi dil olarak okullarda okutuldu, ilk üniversite Tebriz’de kuruldu,
kadınlara oy hakkı verildi ve ağaların toprakları köylüler arasında paylaştırıldı. Fakat İngiliz,
Rus ve İran etkileri sebebiyle bu girişimlerden sonuç alınamamıştır (Özkan, 2003: 76).
İranlı Azeriler, Azeri Türk topluluklarının en büyüğüdür. Önemli sayıda Azeri,
Azerbaycan Cumhuriyeti‘nin yanı sıra Gürcistan, Rusya ve Türkiye‘de yaşar. Azerilerin
çoğunluğunun Azerbaycan Cumhuriyeti sınırları dışında yaşıyor olması olgusu, Bakü-Tahran
siyasi ilişkilerini karmaşıklaştırmakta ve her iki topluluk arasında aidiyet meselelerini
etkilemektedir (Shaffer, 2002: 1086). Günümüzde İran Azerbaycan’ı Türkleri İran’ın kuzeybatı
bölgesinde Tebriz, Urmiye, Erdebil, Zencan, Gazvn, Marağa, Hoy, Maku, Sulduz, Goşaçay,
Miyane, Astara, Culfa, Merend, Halhal, Sovukbulak, Hemeden, Bicar, Gurve, Tikantepe ve
diğer kentlerde yaşamaktadırlar (Kobotarian, 2013: 8).
Güney Azerbaycan Halk Hekimliği Uygulamaları
Halkın, olanakları bulunmadığı için ya da başka sebeplerle doktora gidemeyince veya
gitmek istemeyince, hastalıklarını tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve
işlemlerin tümüne “halk hekimliği” diyoruz (Boratav, 1999: 155).Halk hekimliği ve buna bağlı
uygulamalar Türk halk kültürü içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde alternatif tıp,
halk tıbbı, tamamlayıcı tıp, folklorik tıp gibi adlar verilen halk hekimliği ile ilgili uygulamalar
günümüzde oldukça popüler bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta Sağlık Bakanlığı
bünyesinde tamamlayıcı hekimlik ile ilgili birimler oluşturulması da işin hangi boyutlarda
olduğunun bir göstergesidir. Alternatif tıp ile ilgili uygulamaların oluşturduğu pazarın
büyüklüğü de işin ayrı bir boyutunu teşkil etmektedir.
İnsanoğlu var olduğu günden bugüne kadar bedensel ve ruhsal hastalıklar ve sorunlarla
karşı karşıya kalmıştır. Bugünkü modern tıbbın olmadığı dönemlerde insanlar hastalıklarının
tedavileri için çeşitli yöntemlere başvurmuşlardır. Bu yöntemler içerisinde tıbbi ve büyüsel
olanların yanında her iki yöntemin birlikte kullanıldığı uygulamalara da rastlanmaktadır.
Günümüzde tıbbın bütün gelişmişliğine rağmen, bugün alternatif tıp olarak da adlandırılan, halk
hekimliği uygulamaları devam ettirilmektedir. İnsanlar çoğu zaman daha etkili olduğuna
inandıkları ve daha kolay erişebilecekleri, bazen de modern tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda
halk hekimliği uygulamalarına başvurmaktadırlar. Halk hekimliğinde bitkilere dayalı olan
sağaltma işlemlerinden modern tıp alanında ilaç yapımı başta olmak üzere yararlanma
imkânları var olduğu gibi, büyüsel sağaltma işlemlerinden de halkın eski inanışları ile ilgili yeni
bilgilere erişebilme imkânı vardır.
Folklorumuzun önemli bir bölümünü oluşturan halk hekimliği, insanlığın tarihi kadar
eskidir. Hayvanların içgüdüleriyle yaptıklarını gözleyen insanoğlu daha sonra bunları
kendilerine uygulayarak kendi kendilerinin hem doktoru hem eczacısı olmuşlardır. Bu
dönemlerde hastalıkların nedenlerinde ve tedavisinde insanoğlu yetersiz kalmış ve hastalıklar
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ay ve güneş tutulmaları, yıldızlar, fırtınalar ve şimşek çakması gibi tabiat olaylarına
bağlanmıştır. Bu nedenle eski çağlarda insanlar hastalıklarını tedavi etmek için büyüden yani
sihirden yararlanmışlardır. İlkel insanlara göre akut hastalıkların, romatizmanın ve daha birçok
hastalığın sebebi insan bedenine cinlerin girmesidir. Zamanla ilk insan bu tür varlıkları kutsal
tutmaya başlamış ve böylece totem-klan anlayışı doğmuştur. Tedavi amacı olarak totemin
sembolü olan muskalar, sihir ve düğmeler kullanılmıştır (Şehsuvaroğlu, 1970; Akt. Şar, 1989:
222).
Güney Azerbaycan Türkleri çok köklü bir halk kültürüne sahiptir. Bu zengin halk
kültürü varlığının bir bölümü de halk hekimliği ile ilgili uygulamalar oluşturmaktadır. Bölgede
yaşayan Türkler zaman içerisinde edindikleri tecrübelerle hastalıklarını sağaltmak üzere çeşitli
ve zengin uygulamalar geliştirmişlerdir. Bu zengin kültür zaman içerinde kültürel gelişim ve
değişimle günümüze kadar ulaşmıştır. Hastalıkların sağaltılması için yapılan uygulamalar her
birey tarafından yerine getirilebildiği gibi bu işi meslek edinen ve ocaklı olarak
adlandırabileceğimiz profesyonel kişiler tarafından da yapılabilmektedir.
Çalışmamızı oluşturan uygulamalar İran’daki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Culfa
şehrinden derlenmiştir. Aynı zamanda çiftçilik ile de uğraşan Mirze Maksud Burhani
çevresinde “sağaltmacı” olarak tanınmakta ve hastalıkları çeşitli yöntemlerle tedavi etmektedir.
1931’de Culfa’da doğan Burhani ilkokul mezunudur. Aşağıda kaynak kişi Mirze Maksud
Burhani özelinde Güney Azerbaycan halk hekimliğinde uygulanan bazı tedavi yöntemleri
sıralanmaktadır1.
•

Zigil2 için bir baş haşlanmış sarımsak ilgili bölgeye sürülür.
Rendeden geçirilen soğanın suyu siğilin üzerine uygulanır.

•
•

Ala3 hastalığı için nure4 ve henâ5 su ile karıştırılıp ilgili bölgeye sürülür.
Korku için “damağı götürmek” adı verilen bir tedavi uygulanır. Korkmuş kişi
korktuğu yere götürülür. Korkan kişinin ağız suyu toprakla karıştırılıp çamur
yapılır ve kişinin damağına sürülür.
Korkan kişinin başına bir tülbent gerilir ve üzerine su serpilir.

•

Albasması
Lohusa kadınları albasmaması için başlarının üzerine şişe takılmış soğan konur.

•

Bademcik

Çocuklarda bademciklerin şişmesi durumunda ateşte ısıtılan kaşık çocuğun
boğazına sürülür.
•

Nefes Darlığı
Çiğ sarımsak şeker ile birlikte tüketilir.

Derlemeci: Arzu Muradi, 1991 doğumlu, üniversite mezunu, Culfa şehrinde yaşıyor.
Siğil hastalığı
3
Ciltte çıkan koyu renkli lekelerin sebep olduğu hastalık
4
Bir tür toprak
5
Kına
1
2
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Eklem Hastalıkları
Ayak ve el bölgesindeki eklem yerlerinde ağrı ve şişkinlik olanlar sarımsak

tüketir.
•

Bağırsak Solucanı

Sarımsak suda veya sütte yirmi dakika kaynatılır ve her sabah aç karnına
tüketilir.
•

Açık Yara

Vücutta oluşan açık yaralar sarımsak suyu ile yıkanıp bağlanırsa daha çabuk iyileşir.
•

Diş Ağrısı

Ezilmiş sarımsak tereyağı ile karıştırılarak ağrıyan dişin üzerine konur.
•

Basur

Şalgam bitkisi çiğ olarak tüketilir.
•

Çiçek Hastalığı

Çiçek hastalığına yakalanan çocuklarda ateş, öksürük olur ve üç gün içerisinde
vücudunda kırmızı lekeler görülür. Hasta çok sıcak veya çok sıcak yerlerde tutulmaz.
Üç gün içerisinde kırmızı lekeler görülmezse şişe çekilir, ateş çok yüksek ise eşek sütü
içirilir. Hasta kırk gün dışarı çıkarılmaz ve kırmızı bir yatakta yatırılır.
•

Grip
Haşlanmış ayva veya pişmiş elma yenir.

•

Göz Ağrısı

Demlenen çaydan birkaç damla göze damlatılır, demlikte kalan çay göze sarılır
ve iki saat kadar kalır.
•

Kabızlık

Özellikle çocuklarda görülen kabızlıklarda ide unu ile kuyruk yağı karıştırılır ve
çocuğa yedirilir.
•

Çıban

Doğal un yumurtanın sarısı ile hamur haline getirilir ve günde üç defa çıbanın
üzerine sarılır.

•

Yüksek Ateş

Çocuklarda görülen yüksek ateşte; çatlankuş bitkisi suda kaynatılır, ateşi olan
çocuğun kıyafetleri bu suda ıslandıktan sonra tekrar giydirilir. Büyüklerde ise çatlankuş
bitkisinin çiçekleri un haline getirilir, kaynar suya koyulup karıştırılarak içilir.
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Sonuç
Halkbiliminin bir alt dalı olan halk hekimliği çalışmaları da bu bağlamda çok önemlidir.
Çünkü atalarımız yüzyıllar boyunca dertlerini, hastalıklarını, sıkıntılarını ve her türlü
problemlerini tecrübe, deneme ve sınamaları sonucunda bilgiye dönüştürmüş ve bu bilgi ve
tecrübeleri gelecek nesillere aktararak halk hekimliği geleneğini ortaya çıkarmıştır.
Hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemlerini içeren halk hekimliği yöntemleri çok eski
çağlara kadar uzanmaktadır.
Güney Azerbaycan yöresi halk kültürü Türk kültürünün önemi bir parçasını
oluşturmaktadır. Bu zengin kültürel yapı içerisinde yer bulan halk hekimliği uygulamaları da
önemli bir yer tutmaktadır. İslâmiyet öncesi “kam”ların yerine getirdikleri sağaltma işlevini
günümüzde “ocaklı” olarak adlandırılabilecek kişiler yerine getirmektedir. Bu kişiler gerçekçi
tedavi yöntemlerinin yanında büyüsel bazı tedavi yöntemleri de uygulayabilmektedirler.
Çalışmamıza konu olan tedavi yöntemleri incelendiğinde tamamının gerçekçi yöntemler olduğu
ortaya çıkmaktadır. Konu ile ilgili olarak yapılan saha çalışmasının dar kapsamlı olması
sebebiyle büyüsel yöntemlere ulaşılamamış olması muhtemeldir. Bundan sonra yapılacak
çalışmalarla bu zengin kültür kayıt altına alınmaya devam edecektir.
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ÂŞIK MANSUR EKMEKÇİ’NİN ŞİİRLERİNDE DİNİ-TASAVVUFİ
UNSURLAR
RELIGIOUS-SUFIC ELEMENTS IN THE POETRY OF ASHIK MANSUR
EKMEKCI
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ
Çukurova Üniversitesi

ÖZET
Çukurova yöresi, günümüzde Anadolu’da âşıklık geleneğinin canlı olarak yürütüldüğü
yerlerden biridir. Yöre âşıkları içinde bulundukları toplumun değer yargılarını göz önünde
bulundurarak yaşanan her türlü olayı şiirlerinde dile getirmektedirler. Bunun yanında din ve
tasavvuf olgusu da âşıklık geleneğinde önemli bir yer tutar. Âşığın bu konuda sahip olduğu
bilgi birikimi onu diğer âşıklar nazarında daha başarılı kılmaktadır. Özellikle âşık
karşılaşmalarında bir âşığın diğerine üstünlük sağlamasında da bu konu oldukça önemlidir.
Âşık Mansur Ekmekçi Çukurova yöresinde tanınan ve sevilen bir âşıktır. Hazırladığı antoloji
türü eserlerle bu alanda önemli bir boşluğu dolduran âşık bu vesileyle yöre âşıklarının hemen
hepsiyle irtibat halindedir. Âşık Mansur Ekmekçi 1973 yılında ailesiyle birlikte Adana’ya göç
etmiştir. Âşıklık geleneği içerisinde önemli bir yeri olan usta-çırak ilişkisine önem veren
Mansur Ekmekçi birçok âşık ve şairin yetişmesine katkı sağlamıştır. Şiirlerinde biçim olarak
âşık şiiri geleneğinin özelliklerini yansıtan şair içerik olarak toplumsal aksaklıklar başta olmak
üzere tasavvuf, aşk, kahramanlık gibi konulara da yer vermiştir. Bu çalışmada Âşık Mansur
Ekmekçi’nin şiirlerinde yer alan dini-tasavvufi unsurlar çeşitli başlıklar altında tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Âşık Şiiri, Mansur Ekmekçi, Din, Tasavvuf.
ABSTRACT
Çukurova region is one of the places where the minstrel tradition is carried out alive today
in Anatolia. Local minstrels express all kinds of events in their poems by considering the value
judgments of the society in which they live. In addition, the phenomenon of religion and
mysticism holds an important place in the tradition of minstrelsy. Minstrel's knowledge on this
subject makes him more successful than other minstrels. This issue is also very important for
one minstrels superiority over the other especially in the minstrel encounters. Aşık Mansur
Ekmekçi is a well-known and popular minstrel in Çukurova region. With this anthology, he is
in contact with almost all the local minstrels. Aşık Mansur Ekmekçi emigrated to Adana with
his family in 1973. Mansur Ekmekçi attaches importance to the master-apprentice relationship
which has an important place in minstrel tradition and contributed to the training of many
minstrels and poets. In his poems, poet reflects the characteristics of minstrel poetry as a form
and he has included subjects such as sufism, love and heroism as social content. In this study,
the religious-mystical elements in Aşık Mansur Ekmekçi's poems will be tried to be determined
under various titles.
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Key Words: Minstrel Poetry, Mansur Ekmekçi, Religion, Mysticism.
A. Âşık Şiirinde Dini-Tasavvufi Unsurlar
Âşık edebiyatını oluşturan ögelerden bir bölümü de 13-14. yüzyıllar arasında Türklerin
yaşadıkları yerlerde büyük bir gelişme gösteren tasavvuf tarikatlarına ait tekkelerden Türk
edebiyatına geçmiş ögelerdir. Özellikle Anadolu’da 13. yüzyıldan başlayarak 17. yüzyıl
başlarına kadar çok önemli tarikat çalışmalarına ve hareketlerine sahne olan Rumeli’nin
alınışından sonra bu hareketlerin Balkanlara da yayıldığı bilinmektedir. Yesevî, Kalenderî,
Melamî, Mevlevî, Alevî, Bektaşî vb. tarikatların Osmanlı İmparatorluğu’nun her yöresinde, her
sınıf halk arasında tasavvuf düşüncesini yaymak konusunda büyük rolleri olmuştur.
Propagandalarını köy ve aşiret çevrelerinde daha güçlü bir biçimde yapan bu tarikatlarda, 12.
yüzyıldan başlayarak Türk dili ve hece ölçüsüyle Türk halk edebiyatı örneklerine uygun olan
bir şiir biçimi ortaya çıkmıştır (Köprülü, 2004: 40-41).
16-17. yüzyılda, tekkelerin yaydığı tasavvuf havasıyla doğmuş ve büyük şehirlerde yetişmiş
saz şairleri, köy ve aşiret çevrelerinde yetişen eski şairlerin kullandıkları ozan adını
benimsememişler, kendilerine yabancı saymadıkları mutasavvıf şairler arasında kullanılan âşık
unvanını kullanmaya başlamışlardır. Tekke âşıkları bir tarikatta yer almışlardır. Özellikle
askerler arasında yetişen âşıklar genellikle Bektaşî’ydiler. 16. yüzyılın sonlarından başlayarak,
bazı âşıkların adlarının başında “kul” lâkabını kullanmaları tasavvuf, özellikle de Bektaşîliğin
etkisiyledir. Âşık tarzının tekke edebiyatından aldığı ögeler en çok, tasavvuf felsefesine ve
ahlâkına ait birtakım genel görüşlerle Hallac-ı Mansur ve Nesimî gibi öldürülmüş ve
düşüncelerde derin izler bırakmış kimselere ait menkabelerdir. Ne var ki bütün bunlara karşın,
tasavvufî etki âşık tarzı üzerinde çok dışta kalmış, onun ruhuna fazla etki edememiş, âşık tarzı
özelliğini bozamamış, hayata, günlük olaylara karşı olan ilgisini kesememiştir (Köprülü, 2004:
42-43).
B. Çukurova’da Âşıklık Geleneği
Âşıklık geleneği Türk kültürünün en önemli yapı taşlarından biridir. Yüzyıllardır devam
eden bu zengin gelenek günümüzde bazı yörelerimizde hâlâ varlığını sürdürmektedir. İslâmiyet
öncesi ozan-baksı geleneği olarak varlığını sürdüren bu kültürel değerimiz; İslâmiyet’in kabulü
ve yeni yurt Anadolu’daki yaşam tarzı yeni bir sanatçı tipini ortaya çıkarmıştır. Her dönem
toplumun öncüsü ve sözcüsü olan âşık, temelde ozan-baksı tipinin genel özelliklerini taşısa da
toplumdaki farklı kültürel değişiklikler onu yeni bir konuma taşımıştır. Günümüzde çoğunlukla
Doğu Anadolu ve Çukurova bölgeleri âşıklık geleneğinin farklı kültür ortamları içerisinde
sürdürüldüğü yerlerdir. Özellikle yerleşik hayata en geç geçen yörelerden biri olan ve ünü
Anadolu dışına kadar taşan Karacaoğlan gibi bir âşığı bağrından çıkaran Çukurova yöresi
günümüze kadar çok büyük âşıklar yetiştirmiştir.
Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı geleneğinin çağın koşullarına uyarak kendini
yenilediğini ve özüne bağlı kalarak birtakım değişikliklerle devam ettiğini görüyoruz. Bazı halk
edebiyatı araştırmacıları, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı geleneğinin 20. yüzyılın başlarında sona
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erdiğini söylemelerine karşın bu geleneğin Anadolu’da (Kars-Erzurum, Yozgat, Tokat ve
Sivas) devam ettiğini görmekteyiz. Bugün Âşık Tarzı Halk Edebiyatı geleneğinin canlı olarak
yaşatıldığı bölgelerden biri Kars-Erzurum, diğeri de Çukurova (Adana-Osmaniye) bölgesidir
(Turgut, 1995:96). Yörede saz çalarak veya sazsız, doğaçlama, şiir söyleyenlere “ÂŞIK”, bu
söyleme biçimine de “AŞIKLAMA” adı verilir. Âşık ağıt yakar, destan söyler, halk hikâyesi
anlatır, güzelleme düzer, öğüt verir, sevilmeyeni yerer, yiğitleri koçaklar. Âşıklar yüzyıllardır
süren sanatlarını bir takım kurallara göre uygular. Çağların deneyim ve beğeni imbiğinden
geçmiş kurallar bütününe “ÂŞIKLIK GELENEĞİ” adı verilmiştir (Artun, 1996: 34).
Âşıklık geleneğinin devam ettiği ve âşık sayısının Türkiye çapında en fazla olduğu iki
bölgeden bir olan Çukurova’da saz çalma olayı, usta-çırak ilişkisi, usta malı söyleme vb. pek
çok âşıklık kuralı Doğu Anadolu âşıklık geleneğinden geçtiği için bu gelenek (gerek sistemli
deyişmeler gerekse âşık toplantıları) henüz tam olarak oturmamıştır (Turgut, 1995: 99). Adana
âşıklarının hem doğaçlama hem de yazarak şiir söylediklerini öğreniyoruz. Âşıklar âşık fasılları
ve atışmalarda karşılama ve uğurlama bölümlerini doğaçlama söyledikleri belirtiyorlar.
Günümüzde Adanalı âşıklar genellikle şiirlerine ad koyuyorlar. Şiirlere ad koyarken konu,
anlam, ayak, yazılış tarihi, şiir kime söylenmişse onun adı, şiir içinde geçen çarpıcı sözler etkili
oluyor. Bazen da türün adını şiire ad olarak koyuyorlar (Artun, 1996: 60).
C. Âşık Mansur Ekmekçi
01.03.1960 yılında Muş’ta dünyaya gelen Mansur Ekmekçi 1966 yılında, henüz 6
yaşlarında iken ailesiyle birlikte Mardin/Midyat’a göç eder. İlkokula 1967 yılında Ali İhsan
Kalmaz İlkokulunda başlar, ortaokulu ise Midyat Lisesinde okur. 1973 yılında ailesiyle birlikte
Adana’ya göç ederek Hürriyet Mahallesine yerleşirler. Ortaokulu Çukurova Ortaokulunda
tamamladıktan sonra Adana Endüstri Meslek Lisesinden ailesinin isteği üzerine tasdikname ile
ayrılır. Adana ve İstanbul’da kısa süreli bazı işlerde çalıştıktan sonra askerliğini 1979-1981
yılları arasında Ağrı’da tamamlar. 1982 başlarında Ziraat Bankası sınavlarına girdiği sırada
komşuları olan Nevriye Toraman ile evlenir. 1984 yılında Ziraat Bankasında başladığı görevini
Anadolu’nun çeşitli kentlerinde sürdürür. Bu sırada düğünlerde kamera çekimi ve
televizyonlarda sunuculuk yapar. 1987 yılında tayininin çıktığı Adana’da uzun süre çalıştıktan
sonra 2008 yılında emekli olan Mansur Ekmekçi dört çocuk babasıdır. Türkiye İlim ve Edebiyat
Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (İLESAM), Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği
(MSG), Çukurova Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Halk Ozanları Derneği, Hacı Bektaş Veli
Derneği ve Muşlular Derneği üyesi olan Mansur Ekmekçi’nin, içlerinde antoloji ve monografi
türünde eserler de dâhil olmak üzere, yayınlanmış 8 kitabı vardır. Hayatı ve sanatı birçok
üniversitenin ilgili bölümlerinde lisans tezlerine konu olmuştur (Ekmekçi, 2015: 5-10).
Mansur Ekmekçi ilk şiirlerini askerlik hizmetini yerine getirdiği sırada yazmıştır. Bu ilk
şiirlerinden itibaren âşık tarzı şiir geleneğini benimsemiştir. Yazdığı ilk eserlerinde yaşadığı
veya şahit olduğu haksızlıkları dile getirmiştir. Şair şiirlerinde “Mansur” mahlasını
kullanmıştır, saz çalmayı bilmemektedir ve bade içmemiştir. Eserlerinde mahlas kullanımına
dikkat etmesine karşın mahlas kullanmadan yazdığı şiirleri de vardır. Âşıklık geleneği
içerisinde önemli bir yeri olan usta-çırak ilişkisine önem veren Mansur Ekmekçi birçok âşık ve
şairin yetişmesine katkı sağlamıştır. Şiirlerinde biçim olarak âşık şiiri geleneğinin özelliklerini
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yansıtan şair içerik olarak toplumsal aksaklıklar başta olmak üzere tasavvuf, aşk, kahramanlık
gibi konulara da yer vermiştir (Ekmekçi, 2006: 336-340).

D. Âşık Mansur Ekmekçi`nin Dini-Tasavvufi Şiirleri
Hasan’a ağu verdiler
Gonca gülleri derdiler
Mansur’u yere serdiler
Savurdu Kerbela yeli.
Hz. Hasan: Ali’nin büyük oğlu. Ali’nin düşmanı ve halifelik kavgasında rakibi olan
Muaviye’nin adamları tarafından zehirlenip öldürülmüştür. Alevi zümrelerince, kardeş,
Hüseyin ile ona özel bir sevgi beslenir. Alevilerin 12 İmamı’nın ikincisi Hasan’dır.
Hallac-ı Mansur: Büyük mutasavvıflardandır. Bağdat’ta Şeriat’a aykırı sözler
söylediği için, din adamların fetvasıyla astırıldı. “Ene’l-Hak (Ben Hakk’ım)” dediği için önce
uzun süre kamçılanan, hemen ardından elleri, ayakları ve başı kesilerek gövdesi darağacına
asılan, son olarak da yakılarak külleri Dicle nehrine savrulmuştur..
Kerbela: Irak’ta bulunan bir bölgedir. Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin’in şehit
olduğu yer. Hz. Hüsyin’in bu çölde çok acıklı bir şekilde ve susuz bırakılarak şehit edilişini
anlatan ve telmih unsuru olarak işleyen birçok eser yazılmıştır.
Âşık Mansur Ekmekçi bu dörtlükte Hz. Hasan’ın Muaviye’nin adamları tarafından
zehirlenerek öldürülmesine telmihte bulunmaktadır. Hz. Hasan’ın ölümünü bir gonca gülün
derilmesine benzetmiştir. Âşık, şiirinde bir diğer önemli telmih unsuru olan Hallac-ı Mansur’u
yine öldürülmesi yönüyle anmaktadır. Son olarak dörtlüğün akışına uygun olarak Haz.
Hüsyin’in şehit edildiği Kerbela olayını hatırlatmaktadır.

Elbisem kefen gibi
Topraktan beden gibi
Canımdaki ten gibi
Sar beni Ya Muhammed

Ehl- i Beyt’in zakirisin
Kâinatın fakirisin
Evvelisin, ahirisin
Derman sende ya Muhammed.
Hz. Muhammed: Peygamberlerin sonuncusu ve en üstünü, insanların efendisi ve en
mükemmeli olarak nitelendirilir. Hz. Muhammed İslâm dininin kurucusu ve Kur’an-I Kerim’in
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indirildiği peygamberdir. Kâinatta en büyük olay Hz. Muhammed’in dünyaya gelişidir.
Dolayısıyla onun dünyaya gelişi sırasında birçok olağanüstü olay meydana gelmiştir.
Ehl-i Beyt: Ev halkı, Hz. Muhammed’in ailesi anlamındadır. Hz. Muhammed, Hz. Ali,
Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i ifade eder. Ehl-i Beyt’in başta faziletleri olmak üzere,
menkıbeleri ve uğradıkları üzücü olayları konu edinen birçok eser yazılmıştır.
Mansur Ekmekçi yukarıdaki ilk dörtlükte, ölümün insana ne kadar yakın olduğunu,
kefen-elbise ve toprak-beden benzetmeleriyle vurguluyor. Aynı zamanda bu dizeler insanın
ölümün varlığını bir an olsun akıldan çıkarmaması gerektiğinin de anlatıyor. Âşık, Hz.
Muhammed’in yaratımışların en şereflisi olarak kendi varlığına ne kadar yakın olduğunu ve
onun manevi gücüyle sarılmak istediğini vurguluyor.
Aliyel Murtaza, Şahımdır Ali
Allah’ın aslanı, merdandır Ali
Muhammed’in Ehl-i Beyt’idir Ali
Kalbimin sultanı bildim erenler.
Herkesi dost sandım ey Şahım Ali
Yalanlara kandım devranım Ali
Senin içim yandım Merdanım
Allah`ın Aslanı, Sultanım Ali.
Hz. Ali: Hz. Muhammed’in damadıdır. Soyu anne ve baba tarafından Peygamber
soyuyla birleşir. İslâm dininin kabul eden ilk dört kişiden biridir. Hz. Muhammed’in vefatından
sonra birçok önemli görevde bulunmuş ve Hz. Osman’ın şehit edilmesi üzerine halifelik
makamına getirilmiştir. Hz. Ali; Bedir, Uhud, Hendek başta olmak üzere hemen bütün gazalara
katılmıştır. Bu savaşlarda Resûl-i Ekrem’in sancaktarlığını yapmıştır. Daha sonra kaynaklarda
menkıbevi bir üslûpla anlatılan büyük kahramanlıklar göstermiştir. Savaşlarda gösterdiği
kahramanlıklar ve mücadeleciliğinden dolayı “Şah-ı Merdan” ve “Allah’ın Arslanı” olarak
anılan Hz. Ali Ehl-i Beyt içerisinde yer alır. Ayrıca Takdîr-i İlâhiye gösterdiği tam rızadan
dolayı da “Aliyyü’l Murtaza” olarak anılmıştır.
Âşık dörtlüklerde; Hz. Ali’yi ilahi takdire karşı rızası, savaşlarda gösterdiği
kahramanlığı dolayısıyla kendisine verilen sıfatları övmektedir. Ayrıca onun Hz.
Muhammed’in Ehl-i Beyt’i içerisinde olduğunu da vurgulamaktadır.
Kudret ateşiyle insan okudum
Sevgiyi aşk ile kalbe dokudum
Gül özünde, bülbül oldum şakıdım
Mansur oldum, dünya varı çulumdur.
Bir Lokma Bir Hırka: “Kanaat, bitmeyen maldır, tükenmeyen hazinedir.” anlamında
hadis olarak aktarılan sözün anlamıdır. Bu söz çoğunlukla “Dervişe bir lokma, bir hırka yeter.”
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şeklinde kullanılır ve yeter bulmayı öğütler. Bu sözle, fazla çalışmamak, yiyeceği, giyeceği
olunca bunu yeterli bulup oturmak öğütlenmemektedr. İslam’ın şartlarından birisi olan zekât
ancak varlıkla olur. Bu söz çalışmayı değil, hırsı, bencilliği sınırlamak için söylenmiştir.
Âşık dörtlükte vahdet-i vücud felsefesini ifade eden kavramlara yer vermiştir. Vahdet
yani tekliğin kudretinin insanda göründüğünü, ilahi aşkın varlığının gerekliliğini vurgulamıştır.
Vahdet ile ilişkili olarak Hallac-ı Mansur’a telmihte bulunmuştur. Ayrıca ilahi aşk yolunda
kesretin, dünya malının gereksizliği, bir lokma bir hırka terimini hatırlatan bir ifade ile
verilmiştir.
İnsan-ı kâmil ol, cana kin gütme
Öne çıkmak için komşunu itme
Bilmediğin yola cahille gitme
Vakıf olduğun sır yerilir bir gün.

insan-ı kâmil: Yetkin insan. Allah’ın zâti sıfat, isim ve fiilleriyle en mükemmel biçimde
kendisinde tecelli ettiği insan. Allah’ın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan kişidir.
Tasavvufta en mükemmeli ifade eden insan-ı kâmil mertebesine ulaşmak temel amaçtır.
Derviş bu yolculukta tüm zorluklara katlanmasını bilmelidir. Bunun yanında kin, nefret gibi
kötü duygulardan uzak durmalı ve vahdet-i vücut felsefesi çerçevesinde insana, cana kıymet
vermeli, kırıcı olmamalı. Âşık insanın kin gütmemesi ve mütevazı olması gerektiğini anlatıyor.
Ayrıca cahilin ve cahilliğin insan için ne kadar tehlikeli olduğunu da vurguluyor.
Salih amel ile birleşti fikrim
Kalbin efendisi oldu bu zikrim
İkrarım doğru yol, madde de iklim
Manadaki ağu bana doludur.
Dörtlükte âşık, salih amelin seyr-i sülûk yolculuğunda, zikrin yani Allah’ın varlığını
sürekli tasdik etmenin ise kalp yani gönül için gerekliliğini ve önemini vurgulamıştır. Kendisi
için doğru yolun yani ilahi aşk yolculuğunun kabul edilen tek yol olduğunu anlatan âşık bu
yolculukta madde yani kesretin de bu yolculuğun bir parçası olduğunu ifade ediyor. Mana asıl
olan tek varlık yani Allah’tır, onun zuhuru ise surettir. Mananın içerdiği her türlü zorluk kişiyi
manevi olgunluğa götürecek olan tek yoldur.

E. SONUÇ
Âşık edebiyatında din ve tasavvuf ile ilgili unsurlar önemli bir yer tutmaktadır. Âşıklar,
şiirlerinde aşk, toplum, kahramanlık gibi konuların yanında din ve tasavvufla ilgili düşüncelere
de yer vermişlerdir. Din ve tasavvuf, âşıkların başlıca inanç, görüş ve düşünce kaynağıdır.
Âşıklar inançlı fakat mutaassıp değillerdir. İkiyüzlülüğü ve kaba sofuluğu yererler. Allah,
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

75

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

peyganber, din uluları, İslâm ahlâkı, Ehl-i Beyt sevgisi gibi konuları işlerler. Ayrıca âşıkların
sahip olduğu din ve tasavvuf bilgisi onları diğer âşıklar nazarında daha usta bir âşık yapar.
Âşık Mansur Ekmekçi Çukurova âşıklık geleneğinde önemli bir yer tutmaktadır. Ortaya
koyduğu âşık şiiri verimleri dışında geleneğin yaşatılması ile ilgili yaptığı özellikle antoloji
türündeki çalışmaları kıymetlidir. Mansur Ekmekçi şiirlerinde içerik olarak; maddi aşk, din,
tasavvuf, toplumsal eleştiri, övgü, mizah, ölüm, öğüt gibi geniş bir konu yelpazesine yer
vermektedir. Bu şiirler içerisinde din ve tasavvuf konulu şiirleri bu çalışmamıza konu olmuştur.
İnceledğimiz bu şiirlerde âşığın önemli sayılabilecek bir din ve tasavvuf bilgisine sahip
olduğunu görmekteyiz. Mansur Ekmekçi din ve tasavvuf konulu şiirlerinde; Hz. Muhammed
ve onun Ehl-i Beyt’i, Hz. Ali, Kerbela gibi dini konuların yanında vahdet-i vücud felsefesi,
insan-ı kâmil olgusu, önemli mutasavvıflardan Hallac-ı Mansur gibi tasavvuf ögelerine yer
vermiştir.
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ИСАЖОН СУЛТОН ҲИКОЯЛАРИДА ТИЛВА БАДИИЯТ МАСАЛАЛАРИ
Феруза ҚУРБОНОВАҚ
Ўқон Давлат педагогика институти катта ўқитувчиси, ЎЗБЕКИСТОН
АННОТАЦИЯ
Ҳар қандай бадиий асарда унинг тили муҳим рол ўйнайди. Ўрганаётганимиз
бадиий асарларда тилнинг реал коммуникатив вазифаси бўлса-да, аммо биз уни
адабиётшунослик нуқтаи назаридан таҳлил қилиш жараёнида эстетик вазифасига
алоҳида урғу берилади.
Шу маънода бадиий адабиёт тили фақат ёзувчи ва китобхон орасида алоқа воситаси
бўлиб қолмасдан, маънавий-эстетик, эмоционал таъсир қилиш қуроли вазифасини хам
ўтайди. Ёзувчи бадиий тил воситасида образ ва типлар, характер ва манзаралар яратар
экан, уларнинг моҳиятини очишга хизмат қиладиган сўз ва иборалар танлайди,
сўзларнинг асл ва кўчма маъноларини қўллайди, умумхалқ тилининг гап қурилиши
усулларидан, турли тасвирий ва услубий воситаларидан фойдаланади. Тасвирийлик,
эмоционаллик, образлилик, типиклаштирилганлик, халқчиллик, лаконизмга хос
сиқиқлик ва афоризмга хос мазмундорлик бадиий асар тилининг асосий
хусусиятларидир.
Ёзувчи Исажон Султон асарларини таҳлил қилар эканмиз унинг тилини алоҳида
таҳлил қилишни вазифа қилиб олдик. Адиб асарлари тили халқчил, турли афоризмлар ва
халқ оғзаки ижоди намуналари билан бойитилиб борилади. “Шамолли кеча”,
“Тошкелинчак”, “Боғи Эрам” каби
Калит сўзлар: Образ, Тил, Бадиий Мақсад, Ҳикоя, Фольклор, Ғоя.
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NETNOGRAFİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL MEDYADA SANAL
TOPLULUKLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME: TARAFTAR TOPLULUKLARI VE
SOSYAL MEDYA KULLANMA BİÇİMLERİ
A STUDY ON VİRTUAL COMMUNİTİES İN SOCİAL MEDİA FROM A
NETNOGRAPHİC PERSPECTİVE: SUPPORTERS' COMMUNİTİES AND WAYS
OF USİNG SOCİAL MEDİA

Dr. Öğr. Üyesi Türker ELİTAŞ
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Özet
Günümüz toplumları açısından her geçen gün önemi artmakta olan sosyal medya taraftar
grupları açısından da oldukça önemli bir noktadadır. Bu bağlamda günümüz koşulları
nedeniyle ortak payda da buluşmaları zorlaşan taraftar gruplarının sosyal medyayı bir
gruplaşma ortamına dönüştürdüğü görülmektedir. Sosyal medya üzerinden örgütlenen
taraftar grupları sosyal medya içerisinde yer bulmuş ve bu platformu birçok amaç için
kullanmışlardır. Bu noktadan hareketle çalışmada, Türkiyedeki en büyük taraftar
gruplarından biri olan Çarşı grubunun sosyal medyada haberleşmesi ve örgütlenmesi ele
alınmıştır. Netnografi yönteminin kullanıldığı çalışmada, Taraftar gruplarının sosyal
medyada nasıl yer bulduğu ve sosyal medyayı kullanma biçimleri çarşı grubunun resmi
facebook sayfası örneği üzerinden incelenmiştir.

Anahtar kelimeler: Sosyal Medya, Taraftar grupları, Çarşı grubu,
Netnografi.

Abstrack
It is also a very important point for the social media supporters groups, which
are becoming more and more important for today's societies. In this context, it is
seen that the supporters groups, which have become difficult to meet in common
denominator due to the present conditions, transform social media into a grouping
environment. Supporters groups organized through social media have found their
place in social media and used this platform for many purposes. From this point in
the study, communication and organization of the social media group Bazaar, one
of the largest supporters group in Turkey were discussed. Netnography method is
used in the study, how the fan groups in social media and how to use the social
media using the official facebook page of the bazaar group was examined.
Key Words: Social Media, Fan groups, Bazaar group, Netnography
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Giriş
Teknolojik bir döngünün içerisinde kendini yeni baştan kodlayan birey, bu kodlama sürecinde rutin
yaşam pratiklerini ve bu pratikleri belirleyen unsurları de yeni baştan dizayn etmeye başlamıştır.
Teknolojinin durmaksızın kuşatıcılığı karşısında konumunu içinde bulunduğu toplumsal ritüeller ve
bireysel özellikler bağlamında belirleyen birey bazen teknoloji karşıtı bazen de teknoloji merkezli bir
yaşam formu oluşturmaktadır.
İletişim ile teknolojinin entegresi sonucu ortaya çıkan iletişim teknolojileri sunmuş olduğu olanaklar
sayesinde bireyin teknolojiyi içselleştirmesini hatta teknolojiye karşı bir mekanizma geliştirmesinin
önüne geçmiştir. Bu bağlamda teknoloji kavramını iletişim merkezli okumak gerekirse hayatı
kolaylaştırıcı, mesafeleri yok edici ve katılımcı bir etkiye sahip olduğu bu cezbedici etki karşısında
bireyin karşı konulamaz şekilde katılım sağladığını söylemek oldukça yerinde olacaktır.
İletişim teknolojinin nimetlerinden faydalanma yolunu seçen veya zamanla seçmek zorunda kalan birey
özellikle teknolojinin en önemli silahı olan zamansızlık ve mekansızlık özelliği ile oldukça alakadar
olmaktadır. Bu bağlamda gereken sadece fiziksel katılımdan uzaktan dijital bir kimlik. Bu dijital kimlik
ile olmak istediğini olan birey özellikle yeni iletişim teknolojileri çıktılarında özgüvenin sınırsızlığı ile
her an her yerde olabilmekte ve yine fiziksel katılımdan uzak dijital toplumlara katılabilmektir.
Bu çalışma kapsamında ele alınan örneklemde bu şiardan hareket etmekte ve fiziksel katılım gerektiren
taraftarlık olgusunun yeni iletişim teknolojilerinin bir çıktısı olan sosyal medya ortamlarda ne varlık
sebepleri ve sosyal medyayı kullanma biçimleri ‘Çarşı’ taraftar grubu üzerinden incelenmiştir.
Sosyal medyanın yarattığı sosyal etki, her birey ya da grup için farklı anlamlar ifade etmektedir. Taraftar
grupları sosyal medyayı bir etkileşim aracı olarak kullanarak taraftarların içindeki takım ruhunu
ateşlemekte ve harekete geçirmektedir. Sosyal medya aynı zamanda futbol kulüplerinin dijital ortamdaki
kurumsal rekabetin platformu olduğu gibi spor kulüplerinin kendi farkındalıklarını artırmak istediği ve
bu bağlamda stratejik pazarlama çalışmaları yaptığı bir mecradır. Beşiktaş kulübü de dijital çağın en
önemli öğesi olan internetten de faydalanarak pazarlama faaliyetlerinde rakiplerine üstünlük sağlamaya
çalışmaktadır.
Araştırmanın topluluk ilişkilerini konu edinmesi nedeniyle, veri toplama ve analiz etme yöntemi olarak
Netnografi kullanılmıştır. Yöntemi kullanan araştırmacılar sanal, bir topluluğa dâhil olarak, onların
kültürel iç görülerini, üretimlerini, algılarını ve etkileşimlerini gözlemleyerek ortaya koymayı
amaçlamaktadırlar.

Sosyal Medya Öncülü ve Türleri
Gün geçtikçe sayısı artan ve yeni türevleri ortaya çıkan sosyal medya, farklı ilgi alanları
ve paylaşım tarzları bağlamında bölümlenmektedir. Sosyal medyada sürdürülen ilişkilerin
gerçek toplumsal yaşamdaki gündelik pratikler kadar karmaşıklaşmaya başlaması, onun tercih
edilme sıklığını arttırmaktadır. Günümüzde neredeyse tüm toplumsal paylaşım tarzlarını belirli
ölçülerde, hatta bazen daha da fazla içeren sosyal medya platformları ortaya çıkmış, kendi özgün
paylaşım kültürünü yaratmıştır. Öyle ki her yeni tür kendi içinde çok sayıda farklı platformun
oluşması için gerekli sosyal altyapıyı da beraberinde tesis etmektedir.
Araştırmacıların mevcut sosyal medya yapısı üzerindeki değerlendirmeleri sonucunda
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ortaya koydukları türler genel olarak; Blog-Mikrobloglar, İçerik paylaşım siteleri, sosyal içerik
platformları, Forumlar, Sosyal imleme siteleri ve sosyal ağ siteleridir(Constantinides ve
Fountain, 2008; Mayfield, 2008; Constantinides, 2009; Levy, 2009; Vural ve Bat, 2010;
Vasquez ve Velez,2011; Baruah,2012).
Sosyal Medyadaki Toplumsal Oluşumlar: Sanal Topluluklar
Sanal kodlarla örüntülenen bir uzam ve bu uzamda sürdürülebilir sanal ilişki pratikleri
sunan sosyal medya, bireylerin topluluklar halinde örgütlenerek sosyal içerik oluşturmalarına
ve üretilen içerikleri kolektif bir sanal bilinç ekseninde paylaşmalarına imkân sunmaktadır.
Nitekim sosyal bir hareket olarak değerlendirilen ve diğer kullanıcılarla iletişim halinde
olabilmek için neredeyse sınırsız olanak sunan sosyal medyanın, demografi ya da özel birtakım
ilgiler etrafında çeşitli çevrimiçi toplulukların oluşmasına zemin hazırlandığı belirtilmektedir
(Constantinides, 2009: 5,10). Gerçek toplumsal bağlamda belirli bir topluluğa ait olma ihtiyacı
hisseden bireyler, sanal uzamlarda da aidiyet ihtiyacına doyum sağlamak için topluluk
oluşturma ya da var olan topluluklara dâhil olma eğilimi göstermektedir.
Sanal topluluklar genel hatlarıyla; yeterli sayıda kullanıcının sanal ortamlarda, bireysel
ilişki ağları oluşturabilmek için yeterli zaman boyunca ve yeterli hislerle kamusal ilişkiler
içinde bulunduğu sosyo-kültürel gruplaşmalar (Dedeoğlu ve Üstündağlı, 2011:24) olarak ifade
edilmektedir. Leimeister ve arkadaşları ise sanal toplulukları; diğer insanlarla etkileşim kuran
ve karşılaşan, özel bir ilgiyle bağlı, sanal bir platform vasıtasıyla bir araya gelen, sosyal ilişkiler
kurabilen ya da bulunduğu topluluğa aitlik hissi olan insan grupları olarak tanımlamaktadır .
Günümüzde sosyal etkileşim dışında pazarlama iletişimi açısından da oldukça işlevsel bir
yapılanma olan sanal topluluklar, kurumların öncelikli hedef kitleleri arasında bulunmaktadır.
Çünkü bir sanal topluluk, geleneksel toplumsal gruplarda olduğu gibi fiziksel nedenler ve kan
bağları nedeniyle değil, ilgi alanları, müşterek zevkler, hayaller, korkular veya çıkarlar
temelinde bir araya gelen bireylerden oluşmaktadır (Varnalı, 2012: 20-21). Spesifik ilgi
alanlarını takip altına alan ve sanal toplulukların ortak paydalarına hitap eden kurumlar, etkin
pazarlama stratejileri geliştirebilmektedir. Bu bağlamda sanal toplulukları tüketim odaklı ilgi
alanları çevresinde bir araya gelen topluluklar olarak da tanımlamak mümkündür (Uzkurt ve
Özmen, 2006:25).
Kuruluş amacı, niteliği ve geliştirilen sosyal paylaşım ilişkilerine göre farklı kategorilere
ayrılan sanal topluluklar 5 temel kategoriye ayrılmaktadır: işlem toplulukları, ilgi toplulukları,
fantezi topluluklar,ilişki toplulukları ve tartışma topluluklar (Uzkurt ve Özmen,2006:24,30).
İşlem Toplulukları: Genellikle tüketim ilişkilerine dayalı olan bu sanal topluluklara
katılım sağlayan bireyler, ilgi duydukları ortak ürün ya da hizmetlere yönelik olarak
deneyimlerini paylaşmakta, görüş bildirmekte, eleştirilerini belirtmekte ve alışveriş
gerçekleştirebilmektedir. Ticari firmaların temel hedef kitlesi olan bu topluluklar, yeni ürün
formlarının gelişmesi noktasında da oldukça etkili bir konsensüs yaratmaktadır.
İlgi Toplulukları: En sık rastlanılan sanal topluluk türü olan ilgi topluluklarında bireyler,
ortak ilgi alanlarına yönelik amatör ya da profesyonel birimlere dâhil olarak, resim, sinema,
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sanat, spor, müzik, kitap, din v.s. konularında görüşlerini paylaşmakta, görüş almakta,
tartışmalara katılmakta ve güncel gelişmeleri takip edebilmektedir.
Fantezi Toplulukları: Katılımcıların marjinal ortak paydalarda buluşmasını sağlayan bu
topluluklarda, toplulukça paylaşılan ve çoğu zaman uç noktalara varabilen fanteziler,
bağlaştırıcı temel unsur olarak ön plana çıkmaktadır. Bu topluluklarda bireysel ifade tarzları en
yüksek seviyelere ulaştığı için, kullanıcıların zaman zaman kimliklerinin dışına çıkarak
fantastik kimliklere bürünebildikleri görülmektedir.
İlişki Toplulukları: Sosyal ağların sağladığı imkânlardan faydalanan bireylerin, yerel
zaman ve uzam sınırlamasına bağlı olmadan sosyal ilişkiler geliştirebildikleri ilişki toplulukları,
karşı cinse yönelik olabildiği gibi her hangi bir kültürel konu ya da özel ilgi alanına yönelik
olarak da oluşturulabilmektedir. Kullanıcıların profiller aracılığıyla sanal sosyal ilişkiler
geliştirdiği topluluklardaki etkileşim zaman zaman gerçek hayata da sirayet edebilmekte ve
kullanıcılar arasındaki sanal ilişki, gerçek hayata taşınabilmektedir.
Tartışma Toplulukları: Kullanıcıların belirli bir ilgi alanı dâhilinde bir araya geldikleri
ve ortak ilgi alanına yönelik görüş ve düşüncelerini ifade ederek tartıştıkları bir ortam sunan
tartışma toplulukları, tam anlamıyla olmasa da katılımlı bir kamusal alan özelliği taşımaktadır.
Her bir kullanıcının sahip olduğu statü göstergelerini parantez içine alarak katıldığı bu
topluluklar, farklı toplumsal sınıflardan bireyleri aynı çatı altında görüş alışverişinde
bulunmaya teşvik etmektedir.
Sosyal medya kullanan bireyler, belirtilen gruplardan her hangi birine üye olabildiği gibi,
aynı anda birden fazla farklı türdeki topluluğa da üye olabilmektedir. Katılım için aranan tek
şart, bağlı olunan platforma uygun bir profil oluşturmaktır. Ayrıca bir topluluk kimi zaman
birden fazla türün özelliklerini taşıyabilmektedir.
Teknolojik gelişmeler ekseninde modernleşen toplumsal formlar, gerçeklikle kurdukları
organik bağı zamanla kaybederek, gerçek dışı üretim ilişkileri geliştirmek zorunda kalmaktadır.
Nitekim modern toplumlar esas itibariyle soyut toplumlar olup, kişinin öz benliğinden haberdar
olması, anlam, gerçeklik ve özgürlük gibi kavramları özümseyebilmesi noktasında kişiye
yardımcı olma özelliğini de giderek yitirmektedir (Zijderveld,2001:90). Sosyal süreçlerin
aurasını yitirmeye başlaması, bireyleri farklı toplumsallaşma pratiklerinde bulunmaya
zorlamaktadır. Bu bağlamda bireylere kendi kimlikleri inşa edebilecekleri ve aidiyet
arayışlarına doyum üretebilecekleri sanal bir toplumsallık sunan sosyal medya, gün geçtikçe
büyüyen bir toplumsal formu tesis etmektedir.
Toplumsal soyutlaşma, gündelik rutinlerin de soyut imgeler kıskacına sıkışmasına neden
olmuştur. Gerçeğin tüm göstergelerine sahip olduğu halde aslında gerçek olmayan
simulakrların (Baudrillard,1998) kuşattığı toplumsal yapılarda, görünüşte olarak somut ancak
içerik soyut sistemler tesis edilmiştir. Soyut sistemler tarafından biçimlendirilen rutinler,
niteliksiz, ahlakdışı (unmoralised) bir yapıya sahiptirler; kişilik-dışılığın giderek artan bir
biçimde kişiselliği yutması fikri de geçerlik kazanmıştır (Giddens,2012:106). Bireyin kendi öz
kişiliğine ilişkin algılarının soyut rutinler aracılığıyla pekiştirilmesi, gerçeklikle yakın ilişki
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içindeki kimliğin yitime uğramasına neden olmuştur. Kişinin "kim" olduğunu anlamlandırma
çabaları sonucunda kazandığı ve ötekilerden ayırt edilmek için kullandığı bir soyutlama olan
kimlik, sosyal ilişki pratiklerinde somutlaşan bir kişiliğin toplumsal düzlemdeki
yansımasıdır(Elitaş ve Keskin, 2014:166). Nitekim soyut toplumlarda gerçeklikle bağı kopmuş
olan kimlik bileşenleri, bireyin aidiyet odaklarını yıkıma uğratan en önemli etkenlerden biridir.
Çünkü kimliğe ilişkin soruların temelinde yatan şey aitlik ihtiyacıdır (Karaduman,2010;2887).
Gerçekle, gerçek olmayanı ayıran kesin çizgilerin silikleşmeye başlamasıyla birlikte ortaya
çıkan ve gerçeklik doğurganlığını yitiren toplumsal yapılar içindeki bireyler, sanal olana karşı
aidiyet hissi geliştirmekte ve kendi kimliğini yaratmaya koyulmaktadır.
Sanal topluluklar, gerçek topluluklarla ortak özellikler taşımakla birlikte aynı zamanda
kendine özgü ayırt edici özelliklere de sahiptir. Çünkü alternatif bir toplumsallık alanı sunan
sanal toplulukların en temel niteliği, topluluğu oluşturan bireyler arasındaki paylaşımın dijital
kodlarla sağlanmasıdır. Wellman sanal topluluklarla geleneksel topluluklar arasındaki
farklılıkları şöyle belirtmiştir (Haberli,2012:130).
•
“ Bireylerin farklı ilgi alanlarına göre katılım sağladığı sosyal ağlar,
geleneksel cemaatlere katılımı zayıflatmaktadır.
•
Sosyal ağlardaki cemaatlerde çevrenin birey üzerindeki kontrolüyle birlikte
cemaatin de bireye karşı sorumluluğu düşüktür.
•
Sosyal cemaatlerde etkileşim, bireylerin doğuştan kazandıkları demografik
özelliklere göre değil, hayat tarzı ve ilgi alanı gibi elde ettikleri ortak değerler etrafında
şekillenmektedir.
•
Geleneksel cemaatlerde bireyler izole edilirken, sanal cemaatler küresel
ağlarla birbirine bağlanmış bireyler arasında geniş bir etkileşim alanı sağlamaktadır.
•
Geleneksek cemaatler bireye aidiyet duygusu sağlarken, sanal cemaatler
grup içindeki aidiyet hissi ve kimliğe bağlı değerlerin baskısını azaltmaktadır”
Bireylerin içinde bulunduğu toplumsal gerçekliğe yabancılaşması, onları sanal
ortamlarda örgütlenen topluluklara katılmaya teşvik etmektedir. Öyle ki aidiyet sorunu yaşayan
bireyler, bu sorunu sanal topluluklardaki ilişki pratikleri aracılığıyla gidermektedir. Bir süre
sonra gerçekliğe içkin aidiyet temellerinden iyice kopan bireyler, sanal topluluklar içindeki
konumlarını, gerçek toplumsal bağlamdaki konumlarından daha fazla önemser duruma
gelmektedir. Sanal toplulukların sunduğu alternatif toplumsallaşma mekanizmalarının birey
üzerindeki kısıtlayıcı etkisinin minimal düzeyde olması, benliğin yeniden anlamlandırılmasını
kolaylaştırmaktadır.
Sanal topluluk üyeleri arasındaki ilişkilerin sürdürüldüğü mekân ve zamanın yöresel
sınırlılıkları aşması, Castells’in (2008) Ağ toplumunu ifade ederken kullandığı YersizYurtsuzluk açıklanabilmektedir. Bireye her an her yerde olabilme imkânı sunan yeni iletişim
teknolojileri, yöresel uzam ve zamana olan bağlılığı zayıflatmış ve küresel bir topluluğun
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oluşmasına zemin hazırlamıştır. Artık aralarında on binlerce mesafe olan bireyler aynı topluluk
içinde anlık paylaşımda bulunabilmektedir.
Sanal topluluklarda, geleneksel topluluklardan farklı olarak tarihsel arka planı bulunan
ilişki pratiklerine ya da değerlere ihtiyaç duyulmamaktadır. Çünkü gerçek toplumsal
bağlamdaki topluluklara hâkim olan değer ve normların, tarihsel süreç içinde kolektif olarak
üretilmesi, topluluk bağlarının üyeler üstü bir şekilde önceden tanımlanmış olmasına işaret
etmektedir. Dolayısıyla geleneksel topluluklara duyulan aidiyet hissi, tarihsel bir
temellendirmeye ihtiyaç duymaktadır (Elitaş ve Keskin,2014:171). Geleneksel toplulukların
aksine, sanal topluluklardaki ilişki pratiklerini şekillendiren grup normları sürekli ve katılımlı
olarak güncellenmektedir. Çünkü postmodernist kavrayışın yansıması olan sanal imajlar ve
zamanın ebedi şimdilere bölünmesi (Featherstone 2013:26), sanal topluluklara hâkim olan
normları da şimdiye bağımlı kılmaktadır.
Gerçek toplumsal bağlamına yabancılaşan ve aidiyet sorunu yaşayan bireyler için sanal
topluluklardan sağladığı tatmin duygusu oldukça önemlidir. Çünkü yeni toplumsal sistemdeki
tanımlanmış ihtiyaçlar, somut değil sanal hazlar sağlamaktadır. Bireyler aile, iş, arkadaşlık ve
duygusal ilişkilerini sanal topluluklara taşıyabilmektedir. Hatta bu toplulukların bulunduğu
platformda sunulan sanal paylaşım materyalleri, etkileşim süreçlerinde sıklıkla
kullanılmaktadır. Kişiler arası iletişim açısından oldukça önemli olan ve mimikleri temsil eden
“smile” ikonları, diğer ikonik hediyeleşmeler ve multi-medya içerikler, sanal topluluklarda
paylaşılan kültürel paylaşım materyallerini ifade etmektedir.
Sanal topluluklarda ön plana çıkan hususlardan biri de benliğin sunumu konusudur.
Kimliğin ayrılmaz parçası olan benlik, kişinin kendine dair bildikleri ve değerlendirmeleri ile
birlikte, başkalarının kişiye dair görüşlerinden kişiye yansıyanlardır (Ertürk,2010:94).
Geleneksel topluluklarda sosyal çevrenin onayı ile geçerlik kazanan benlik, çoğu zaman elde
edilmesi zor bir unsurdur. Bu nedenle bireyler sosyal çevrelerinden kendilerine ilişkin algılarına
paralel bir onay beklemektedir. Bu onayın sağlanamaması durumunda, bireyin benlik çatışması
yaşaması kaçınılmazdır. Ancak araştırma kapsamında değerlendirilen Facebook gibi sosyal ağ
siteleri benliğin onayını kaçınılmaz kılmaktadır. Facebook‟ta yer alan “Like (beğen)” butonuna
karşılık “unlike(beğenmeme)” butonunun bulunmaması, kullanıcıların onaya sunduğu
benliklerinin kaçınılmaz bir biçimde onaylanması anlamına gelmektedir. Bu durum sosyal
medya uzamındaki toplumsallaşma pratiklerini birey açısından cazibe merkezine
dönüştürmektedir. Çünkü her birey sosyal medya hesabında ideal benliğini inşa edebilmektedir.
Araştırmanın Problematiği
Taraftarlık olgusu, sosyal medyayla birlikte farklı bir yapıya bürünmüştür. Sosyal medya
öncesinde geleneksel iletişim araçları vasıtasıyla bir araya gelen gruplar üzerindeki zaman ve
mekân sınırlandırması, son dönemlerde ortadan kalkmış ve grubu oluşturan bireyler, dünyanın
farklı yerlerinden katılarak anlık etkileşim sağlayabilmiştir. Bu durum, taraftarlık
örgütlenmelerinin ve aidiyet duygularının farklı bir boyuta geçmesine neden olmuştur.
Araştırmada, gerçeklik bağlamına alternatif bir toplumsallaşma pratiği sunan sosyal
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medyada örgütlenen sanal topluluklarda geliştirilen paylaşım ilişkileri ve bu toplulukların
yarattığı etkileşime dayalı sosyal etki konularına odaklanılmıştır. Nitekim gerçekliğe paralel
olarak tesis edilen bu toplumsallık içinde ortaya çıkan sanal paylaşım ilişkilerinin zamanla
gerçekliğe sirayet etmesi, konuyu açığa kavuşturulması gereken sosyal bir probleme
dönüştürmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmada, Çarşı Grubunun sosyal medya üzerindeki
topluluk faaliyetlerinin nasıl geliştiği, topluluk içinde hangi bağların ortaya çıktığı ve bu
bağların gerçeklik bağlamındaki taraftarlık ilişkilerine nasıl yansıdığı problemlerine yanıt
aranmıştır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmada, sosyal medyadaki sanal topluluk ilişkilerine bağlı olarak gelişen paylaşım
pratikleri ve sosyal etkinin; Çarşı Taraftar grubunda tesis edilen paylaşım ilişkileri ve bu
ilişkilerin yarattığı sosyal etki özelinde açığa kavuşturulması amaçlanmaktadır.
Araştırma amaçlarına bağlı olarak bazı araştırma soruları belirlenmiştir. Bu sorular,
topluluk içi paylaşım etkinliği, katılım ve sosyal etki düzeylerini anlamlandırmaya yöneliktir.
Araştırma soruları şöyledir:
1.

Çarşı Taraftar grubu sayfasının demografik yapısı nasıldır?

2.

Grup sayfasında geliştirilen taraftarlık ilişkileri nasıldır?

3.
Katılımcılar, grup sayfasında paylaşılan içeriklere yorum, beğeni ve
paylaşma gibi fonksiyonlarla hangi oranda katılım sağlamaktadır?
4.

Taraftarların birbirleriyle olan etkileşimi nasıl sağlanmaktadır?

5.

Katılımcılar sayfa yöneticileriyle etkileşim kurmakta mıdır?

Çarşı Taraftar Grubu sayfaları, yüksek takipçi sayısı ve toplumsal bağlamda yüksek
ölçüde önem atfedilen spor konusuna odaklanmış olması nedeniyle dikkat çekmektedir.
Geleneksel ortamlarda bir araya gelebilme sorunu yaşayan taraftarların buluşup kendini ifade
edebileceği ortak bir platform sunan grup sayfası aynı zamanda, diğer takım taraftarlarının da
tutumları üzerinde etkili olarak taraftarlığın yaygınlaşmasında kilit rol üstlenmektedir.
Araştırma, ağ toplumları açısından önem taşıyan sanal topluluklarda geliştirilen ilişki pratikleri
ve sosyal etkiyi, Çarşı Taraftar grubu gibi etkili bir sanal topluluk üzerinden açığa kavuşturması
sebebiyle önem taşımaktadır.
Kapsam ve Sınırlılıklar
Araştırma, Çarşı Taraftar grubunun sosyal medya üzerindeki topluluk faaliyetlerini
kapsamaktadır. Sosyal medyanın oldukça geniş bir kullanım spektrumu sunması nedeniyle
belirli sınırlandırmalar getirilmiştir. Sosyal medyanın kapsamı, Facebook ve ile
sınırlandırılmıştır. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise zaman konusundadır. Bu nedenle
araştırma süresi, 1-10 Mayıs 2019 tarihleri arasındaki 10 günlük süreçle sınırlandırılmıştır. Bu
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sürenin seçilmesinin nedeni, şampiyonluk beklentisi nedeniyle kullanım performanslarının
yüksek olması ve sürecin güncel veriler sunmasıdır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye’de sosyal medyayı kullanan tüm taraftar grupları
oluşturmaktadır. Örneklem olarak seçilen çarşı grubu, rastlantısal olmayan örnekleme
türlerinden biri olan amaçlı/yargısal örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Çarşı grubunun gerçek
bağlamda ve sosyal medyadaki aktif yapısı, sayfa yöneticilerine ulaşım imkânı ve sunduğu
veriler, örneklem olarak seçilmesinde etkili olmuştur. Nitekim Çarşı grubu, diğer taraftar
gruplarına oranla sosyal medyayı daha aktif kullanmaktadır.
YÖNTEM
Verilerin Toplanması
Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturan veriler, literatür taraması yöntemiyle
toplanmıştır. Konuyla ilgili olarak literatürde yer alan kitap, makale, tez ve internet kaynakları
taranarak, araştırmayla ilgili olan verilere ulaşılmıştır.
Araştırmanın ikinci bölümünde yer alan analiz bölümdeki yönetici görüşleri ve sayfa
performanslarını içeren veriler ise, sayfayı izleme ve gözlem yolu ile toplanmıştır. Gözlem,
çizelgeler ve notlar kullanarak, bir durum, eylem, faaliyet, özellik, olgu, ilişki veya insan
hakkında sistematik veri toplama sürecidir (Erdoğan, 2007: 182). Herhangi bir ortamda vuku
bulan bir davranışa ilişkin, ayrıntılı, kapsamlı ve uzun süreli bir resim elde edilmek
istenildiğinde, gözlem yöntemine başvurulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2003: 144).
Verilerin Analizi
Elde edilen verilerin analizinde sosyal ağlardaki gruplar üzerinde kullanılan yeni bir
yöntem olan netnografi kullanılmıştır. Yöntemin yaratıcısı ve en önemli uygulayıcısı
konumundaki Kozinets‟e göre (2010: 4) netnografi, “internet veya teknolojik ağ etnografisidir.
Teknoloji aracılı çağdaş sosyal dünyamızın karmaşıklığına uyarlanmış etnografidir”. Yöntemi
kullanan araştırmacılar, sanal bir topluluğa dâhil olarak, onların kültürel iç görülerini,
üretimlerini, algılarını ve etkileşimlerini gözlemleyerek ortaya koymayı amaçlamaktadır.
Tüketici davranışlarını inceleyen Kozinets‟e göre netnografi yöntemi, sanal topluluklarda
giderek daha fazla sosyalleşmeye başlayan günümüz tüketicilerinin davranış yönelimlerini
anlamaya yönelik bir araştırmadır. Yöntem pazarlama alanında ortaya çıksa da son dönemlerde
sanal topluluk konulu araştırmaların genelinde kullanılmaya başlanmıştır. Yöntemi anket, odak
grup görüşmesi ya da içerik analizi gibi yöntem ve tekniklerden ayıran yönü, toplulukların
kültürel iç görüsünü ve bağlamını incelemesidir. Bu noktada, topluluklardaki paylaşımlar içerik
olarak değil, kültürel bir anlam olarak değerlendirilmekte, semboller, fotoğraflar, videolar,
yorumlar, dil, iletişimci özellikleri ve etkileşime odaklanılmaktadır (Kozinets, 2010: 5).
Araştırmacı sürece dâhil olarak, tıpkı bir etnograf gibi topluluğun doğal alanlarındaki sosyal
paylaşımları tanımlayan bulgulara ulaşmaktadır. Netnografide araştırma süreci beş aşamadan
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oluşmaktadır: giriş ve araştırma planlaması, veri toplama aşaması, analiz ve yorumlama,
araştırma etiğinin sağlanması ve üye kontrolleri (Varnalı, 2013: 13-14).
Bir Taraftar Grubu Olarak Çarşının Facebook Kullanımı
Topluluk Demografisi ve Amaçları
Çarşı grubu hem üye sayısı hem de ekonomik parametreler bakımından Türkiye’nin en
büyük spor kulüplerinden biri olan Beşiktaş kulübünün en büyük taraftar kitlesinin adıdır.
Mekânsal bir oluşum ile başlayan bu grubun kuruluş süreci gerek asiliği gerek sahipleniciliği
ve gerekse Türkiye’nin gündemindeki bir çok konuya kitlesel yaklaşımı ile gün geçtikçe
mekânsal oluşumun kısıtlılığından sıyrılarak dikkatleri üzerine çekmeye başlamış ve aidiyetin
göstergelerinden biri olan mekanlılık yerini amaçsal aidiyete bırakmıştır. Bu amaçsal aidiyetin
şüphesiz kurucu unsuru ise Beşiktaş’tır.
Sosyal medyada futbolun zaman zaman politika ve ekonomi gibi konulardan daha fazla
konuşulduğu günler olmuştur. Özellikle milyonların ilgilendiği Türkiye’de derbi maçlar olarak
değerlendirilen aynı şehir takımlarının maçlarının olduğu günlerde futbol sosyal medya
kullanıcılarının ilgisini çekmektedir.
Türkiye ‘nin belli başlı taraftar gruplarından olan Çarşı grubu da sosyal medyayı aktif bir
biçimde kullanmaktadır. Günümüzde insanların haberleşmek, iletişim kurmak, örgütlenmek için
tercih ettikleri bu gruplarda çeşitli aktivitelerde yapılmaktadır. Çarşı, sosyal medya hesaplarında
kulüp taraftarı ile aracısız olarak buluşmakta ve taraftarların öneri ve şikâyetlerini sosyal medya
aracılığı ile almaktadır. Bu durum çarşının aynı zamanda taraftar ve kulüp arasındaki iletişimin
sağlanmasında da önemli bir unsur olduğunun da göstergesidir.
Çarşı grubunun Facebook kullanımına bakıldığında 296.880 takipçi sayısıyla Çarşı grubu
sadece Beşiktaş kulübünün taraftarlarının takip ettiği bir sosyal paylaşım ağı değil aynı
zamanda gruba katılım şartı aramayan yapısıyla diğer takım taraftarlarının da katılımına imkân
veren bir ağ görünümündedir.
Çarşı grubunun Facebook takipçilerine bakıldığında erkek egemen bir topluluk olduğu
öne çıkmaktadır. Daha çok erkek hegemonyasında ki bu grup 15 ile 25 yaş aralığındaki
kişilerden oluşmaktadır. Sayfa içindeki yorumlar ve paylaşımlar kullanıcılarının büyük bir
çoğunluğunun genç yaştaki ve daha çok erkek taraftarlardan oluştuğu tezini kanıtlar bir
mahiyettedir.
Çarşı grubunun facebook’ta ki varlığı Beşiktaş eksenli bir görünüm arz etmektedir.
Beşiktaş’ın maç günlerini, bilet fiyatlarını ve yapılacak tezahüratları facebook üzerinden
organize eden grup aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerine de üyelerini yönlendirmekte
hali hazırda facebookta grubu olan ve destek bekleyen birçok platforma da üye sayısı ile katkı
da bulunmaktadır. Bu bağlamda sosyal duyarlılık örneği gösteren çarşı grubu maç günleri
stadyumlarda yapılan binlerce yer bildirimi, futbol programlarında kullanılan etiketlerin aldığı
ilgi, stadyumlarda oynanan maçlarla ilgili seyircilerin yaptığı fotoğraf ve video paylaşımları ile
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de futbol endüstrisinin sosyal medyada ile ne denli bütünleştiğini kanıtlamaktadır.
Her toplumsal oluşum gibi taraftar grupları da, belirli bir var olma süreci içinde
bulundukları dönem ve sosyal dinamiklerden etkilenebilmektedir. Yüzyıllık bir kulübün önemli
bir parçası Çarşı Grubu da, Türkiye’nin siyasal geçmişinden etkilendiği gibi kulübün sportif
geçmişinden birikimlerini oluşturmuş ve bunu marşlarına, tezahüratlarına yansıtmışlardır. Bu
bağlamda Çeşitli internet siteleri ya da araştırma kuruluşlarınca, farklı zaman dilimlerinde
yapılan birçok ankette ‘en çok bilinen taraftar grubu’ olarak ilk sırada yer alan Çarşı, futbol
taraftarlığı çatısı altında bir araya gelen bir grup olmanın yanı sıra, sosyal ve siyasal değişim ve
dönüşümler karşısındaki tepki ve söylemlerini tribünlerde zaman zamanda meydanlarda dile
getirişleriyle bir taraftar örgütlenmesinden ziyade sosyal bir oluşumun da resmini çizmektedir.
Topluluğun Dili
Beşiktaş’ın kullanmış olduğu ForzaBeşiktaş Facebook sayfasının başına getirilen Forza
kelimesi güç, kuvvet anlamları taşımaktadır. Bu isimden yola çıkarak yorum yapacak olursak
Beşiktaş’ın güçlü bir yapıya sahip olduğu vurgulanmak istenmiş ve buna dikkat çekilmiştir.
Grubun Facebookta kullanmış olduğu dil sıradan bir dildir. Her kesimden insana hitap
eden sosyal ağ sitesi genellikle paylaşımlarında sokak dili kullanmaktadır. Kimi zaman yenilen
rakip takımları ti‟ye alan fotoğraflar ve sözlü paylaşımlarda bulunan Facebook sayfası kimi
zaman da argo, hakaret içerikli paylaşımlarda da bulunabilmektedirler. Beşiktaş’ın kullanmış
olduğu sosyal paylaşım sitesinde ağırlıklı olarak sokak dilinin kullanılması erkek
hegomanyasında ki bu topluluğun argo kullanımına daha müsait olduğunu göstermektedir.
Bunun yanı sıra grubun öne çıkan bir diğer özelliği hazır cevap ve mizahi yönünün gelişmiş
olmasıdır.
Topluluk Performansı
Topluluk içi sosyalliğin kurulması süreci olarak değerlendirilen performanslar, grubun
paylaşımları ve topluluğa dâhil olan üyelerin bu paylaşımlar üzerinden kendi öz kimlikleri ve
paylaşılan içerik hakkındaki ifadeleri bağlamında değerlendirilecektir. Grubun paylaşımları,
sosyal dolaşım dışında, sayfanın ara yüz görünümünde ortaya çıkan görsel kimliğe de dikkat
çekmektedir. Bu sebeple, profil fotoğrafı ve kapak fotoğraflarının önem taşıdığı söylenebilir.
Topluluk sayfasının paylaşım sıklığı oldukça yüksektir. Her gün aktif olarak çok sayıda görsel
yüklenmektedir. Toplamda 30 binin üzerinde fotoğraf ve video bulunmaktadır.
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Görsel 1: Grubun Kapak Fotoğrafı
Arka planda bulunan bu görselin temasında Çarşı ismi büyük harflerle, diğer yazılar daha
küçük harflerle okullarda kullanılan kara tahtaya benzer bir fon üzerine yazılarak ‘ilmi okuldan,
hayatı Beşiktaş’tan öğreniyoruz’ sloganlarına gönderme yapılmıştır. Ayrıca Çarşı kelimesinin
bu fonda kırmızı ile belirginleştirilmesi ve ‘A’ harfinin anarşizmin simgelerinden biri olan
yuvarlak içine alınması çarşı grubunun varlık sebebine ve sosyal medyadaki duruşuna dair
emareler sunmaktadır. Yine bu görsel üzerinden bir okuma gerçekleştirdiğimizde sıklıkla
tezahüratlarında kullandıkları grup yorum şarkılarının yine bu fonda görsel olarak vurgulandığı
dikkat çekmektedir.

Görsel 2: Topluluk Sayfasındaki Örgütlenmeye Bir Örnek
Görsel 2 de Çarşı grubunun sosyal ağ sitesindeki örgütlenmesine bir örnek verilmiştir.
Grubun Facebook yöneticisi aşağıda paylaşılan duyuruyla bütün Beşiktaş taraftarlarını
koordineli bir şekilde giyinip statta ki yerlerinde bulunmalarını istemiştir.
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Görsel 3: Topluluk Sayfasındaki Kışkırtıcı Fotoğraf Paylaşımından Bir
Örnek
Görsel 3 de rakip takımı kışkırtan karikatür niteliğindeki bu görsel de Fenerbahçe’nin
kaybettiği bir lig maçına atıf yaparak mizahi bir bakış açısı sunan çarşı grubu kendi oyuncusunu
devleştirerek görselde Beşiktaş’ın büyüklüğüne vurgu yapmaktadır.
Bu fotoğraf kışkırtıcı ve kavgacı söylemlere neden olan birçok yorumu da beraberinde
getirmektedir.
Kullanıcı 1 : ‘’ Bide şerefli takımın taraftarı diyip geçiniyorsunuz türkiyenin büyük
taraftar gruplarından biri olan ç Arşının resmi sayfasında bu tür kışkırtıcı, çocukça gönderiler
paylaşmanız saçmalığın daniskasıdır .
Kullanıcı 2 : „e ait olan bu yorumla ortaya konmaktadır . „‟ Burada abiler oynuyo
suratınıza top gelirse acıtır hadi bakalım diye çocukları toplayan büyük insan gomez ..‟
Kullanıcı 3 : ‘’ Ekşioğlu hadi sana iyi yaz tatilleri git kumdan kale felan yap üstüne
fenev repuclic yaz kalenin kapısına persi ile peveyya yı koy sonra ki 23 nisan da gel 1 günlüğüne
seni senden bişey olmaz boşver otur evde ders çalış kitap oku BEŞİKTAŞ ın tüm sezon maçlarını
tekrar izle . „‟
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Görsel 3: Topluluk Sayfasında Taraftarları Tek Çatı Altında Toplamaya Bir Örnek
Sayfa Yöneticisi paylaştığı bu fotoğrafın üzerine „‟ Bekle zafer şarkılarıyla
geçişimizi, bekle bizi İstanbul... „‟ yazarak galibiyet kutlamasında İstanbul’un her
yerinde yapılacak eğlenceden ve İstanbul’un her bir köşesine asılacak Beşiktaş
bayraklarından da söz etmektedir. Bu sesleniş İstanbul’daki kutlamalara bir davet
niteliğindedir.

Görsel 4: Sosyal Medyada Holiganizmin Artmasına Neden Olabilecek Bir
Örnek
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Bu görsel de futbolun bir oyun olduğunu, sevinmenin ve üzülmenin tüm duygularını
içinde barındırdığı ve bu duyguları dışa vururken futbolun fairplay kuralları içerisinde renkli
bir kutlamayla aynı renk formalarla aynı duyguları paylaşan insanların sevincini yansıtan bir
fotoğraf karesi gösterilmektedir. Bunun yanı sıra taraftarların elinde bulunan meşale futbol da
renkli görüntülere yol açan bir nesne halindeyken daha sonraları yasaklanan zarar verici ve
yaralayıcı bir madde haline dönüşmesi bunu kullanan taraftarlar holiganizmin artmasına sebep
oldukları gerekçesiyle suçlanmaktadır. Bu nedenle Facebook sayfasında paylaşılan bu
fotoğrafla birçok taraftar grubu bu durumun holiganizmi arttırdığı kanaatindedirler.
Sonuç olarak Çarşı grubunun resmi Facebook sayfasında yapılan paylaşımlar günde
yaklaşık 15 – 20 fotoğraf ve metinlerden oluşmaktadır. Fotoğraf ağırlıklı paylaşımların
yapıldığı bu site Beşiktaş’ın önemli gollerinden derlenen özel video klipler de sunmaktadır. Her
paylaşılan fotoğrafın yaklaşık 2 bin beğenme ve 500 – 1000 arası paylaşılma sayısı vardır.
SONUÇ
Sosyal medyanın öneminin her geçen gün arttığı günümüz topluluğunda taraftar
gruplarının sosyal medyayı bir etkileşim aracı olarak gördüğü aşikârdır. Çalışma da elde edilen
bilgiler doğrultusundan yola çıkılarak taraftar gruplarının sosyal medyayı hangi amaçlar
doğrultusunda ve ne şeklide kullandığı ortaya konulmuştur. Taraftarların sosyal medya
hesapları üzerinden daha rahat hareket ettikleri kanısına varılarak takımları adına ne gibi
söylemlerde bulundukları ve paylaşımlarının içeriklerinde nelerin bulunduğu incelenmiştir.
Bu çalışmada daha fazla bilgi sahibi olmak amacıyla Çarşı grubunun sosyal medya
hesaplarına dâhil olunmuş ve paylaşımların, taraftarlarıyla etkileşimleri yakından takip edilmiştir.
Çalışmadan çıkarılabilecek en önemli sonuç; taraftarların gündelik hayatlarında dışa
vuramadıkları holiganlık ve takımlarını destekleme biçimleri sosyal medya da etkisini
fazlasıyla göstermektedir. Her ne kadar sosyal medya kin ve nefret söylemlerinden
arındırılmaya çalışılsa da taraftarların rakip takıma ve taraftarlarına olan hakaret dolu yorumları
kendilerine özgürce yer buldukları bu platformda gözler önüne serilmektedir. Bunun yanı sıra
çarşı resmi facebook sayfası dijital taraftarların aksine paylaşımlarında daha dikkatli ve daha
kontrollü davranmakta ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar ile taraftar sevgisini ve
takım ruhunu geliştirmek ve taraftarların takımına bağlılıklarını arttırmak maksadını
gütmektedir.
On günlük bir zaman sınırlandırılması ile incelenen çarşı resmi facebook sayfası
kullanıcıların dijital kimlikleri ile denetimsizliğin sınırsızlığını yaşarken herhangi bir yaptırım
veya yaş sınırlaması ile karşılaşmamaktadır ancak bu handikabın yanı sıra dijital örgütlenme
içinde sayfa tarafından sıklıkla üyelerine sosyal sorumluluk projelerine katılım çağrısı
yapılmakta ve toplumsal duyarlılık vurgusu yapılmaktadır.
Bu netnografik çalışmanın en önemli sonuçlarından biri de kuşkusuz dijital birlikteliğin
fiziksel birlikteliğe entegre sürecinde gözlenmiştir. Dijital bir varlık olarak artık sosyal medya
içinde kendini konumlandıran taraftar, çarşı grubunun sanal mecra üzerinden fiziksel katılım
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çağrıları karşılık bulmaktadır. Bu çağrılar genellikle maç önceleri ve maç izlemeye yönelik
olurken aynı zamanda toplumsal tepki veya toplumsal eylemlerde de karşılık bulmakta ve
taraftar dijital kimliği ile aldığı çağrıya reel aktif kimliği ile katılım sağlayarak cevap
vermektedir.
Metaforların sıklıkla kullanıldığı çarşı facebook sayfasında, metaforlar genellikle güç,
başkaldırı ve iktidar subliminal mesajları egemendir. Bu metaforların kuşkusuz en sık
kullanılanı Beşiktaş’ın simgesi olarak spor tarihinde yer alan kartal metaforudur. Kartala has
özelliklerin sıklıkla durum tespitlerinde veya olay çözümlemelerinde kullanıldığı resmi
facebook sayfasında bir diğer metafor ise ateş’tir. Ateşin rakibi tehdit edici ve tehditkâr
kullanımı genellikle Beşiktaş logosu ile birlikte sunulmaktadır.
Çarşı grubu aynı zamanda kendini vefakâr bir dost olarak da sosyal medyada göstermekte
ve vefa duygusunu dijital üyelerine de empoze etmeye çalışmaktadır. Özellikle unutulmaya
hafızalardan silinmeye başlayan Beşiktaşlı ünlüler, eski yöneticiler, eski futbolcular ve özellikle
çarşı grubunun lider kadrosu sıklık hatırlatılmakta ve hayat öyküleri resmi facebook
sayfalarında paylaşılmaktadır.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE BİLİŞİM AĞININ
KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Prof. Dr. Nilgün TATAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Meral ŞEKER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin Eğitim ve Bilişim Ağı ile ilgili görüşlerini
belirlemektir. Araştırmada betimsel tarama modeli esas alınmıştır. Araştırmanın verileri ortaokulda
öğrenim gören 40 öğrenciden elde edilmiştir. Verilerin toplanmasında açık uçlu sorular kullanılmıştır.
Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Eğitim ve Bilişim Ağını öğrencilerin
büyük bir kısmının konu tekrarı yapmak, test çözmek ve derslere çalışmak amacıyla kullandıkları
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrenciler bilgi edinmek, oyun oynamak ve sınava hazırlanmak amacıyla
da kullanmaktadır. Öğrencilerin Eğitim ve Bilişim Ağı ile ilgili görüşlerinin sınava hazırlık, ders tekrarı
yapmak ve bilgi öğrenmek yönünde ağırlık kazandığı görülmüştür. Öğrenciler Eğitim ve Bilişim Ağında
daha fazla konu anlatımı, test ve yeni oyunların yer almasını istemektedir. Bu sonuçlara dayalı olarak
Eğitim ve Bilişim Ağının öğrenciler tarafından etkin kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu platformun güncel
tutulması, öğrencilere erişim kolaylığı sağlanması, öğretmenlerin bilgilendirilerek yaygın etkisinin
genişletilmesi önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim ve Bilişim Ağı, eğitim teknolojisi, öğrenci görüşleri

1. GİRİŞ
Bireylerin teknolojiyi kullanımı artmakta, teknolojiye ilgileri gelişmekte, ilgi ve
ihtiyaçlar teknolojinin ilerlemesine katkı sunmaktadır. Teknolojinin sağladığı avantajlardan
eğitim alanında da etkin şekilde faydalanılmaktadır. Teknolojinin öğrenme ve öğretme sürecini
kolaylaştıracak, bilginin paylaşımını sağlayacak araştırmalar yapılmakta, eğitimde teknolojinin
kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlayan projeler üretilmektedir. Yürütücülüğünü Milli
Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)
Projesi, 2010 yılında eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini ve bilişim teknolojileri araçlarının
derslerde etkin kullanımını sağlamak için yapılan projelerden birisidir (MEB, 2019). Bu proje
dersliklere donanımların sağlanması, geniş bant internetin bütün dersliklere ulaştırılması,
derslere ait e-içeriklerin sağlanması, öğretmenlerin bilgisayar teknolojilerine entegrasyonu ve
içerik geliştirilmesi için web platformlarının kurulması gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesini
finanse etmektedir. Ayrıca projede öğrencileri sadece dersteki başarısıyla değil, ilgi alanları,
aktiviteleri ve eğilimleriyle değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bakanlık FATİH Projesi
çerçevesinde eğitimin niteliğini arttıracak çalışmalar yapmakta ve öğretmen, öğrenci
ve velilerin hizmetine sunmaktadır (MEB, 2019). Proje kapsamında Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) olarak bilinen bir eğitim platformu geliştirilmiştir.
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EBA, ücretsiz kullanımı olan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA, sunduğu
zengin ve eğitici içerik yardımıyla öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarına cevap vermekte,
hedef kitlenin sosyal ağ yapısı yardımıyla bilgi alış verişinde bulunmasına imkân
sağlamaktadır. EBA’da öğrenciler elektronik ortamda izledikleri videolarla ders
eksikliklerini gidermekte ve konu anlatım videolarını izleyerek bilgilerini tekrarlarla
kalıcı hale getirmektedirler. Ayrıca aynı dersin konularını farklı tekniklerle, farklı
eğitmenlerden dinleyerek tekrar etme fırsatı bulmaktadırlar (EBA, 2019). EBA
içerisinde Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Müzik ve
Beden Eğitimi gibi birçok derse yönelik içerik bulunmaktadır. Her dersin sınıf
düzeyine uygun konu anlatımları, alıştırmaları ve tarama testleri bulunmaktadır.
Ülkemizde 20 milyonu aşkın öğrenci olduğu düşünüldüğünde EBA’nın etkin
kullanımının öğrenciler için ne kadar önemli olduğu anlaşılabilir (Tutar, 2015).
EBA’nın kullanıcısı olan öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesi bu eğitim platformunun
etkin biçimde kullanılabilmesi için önemlidir. İhtiyaçların belirlenmesi ve eğitim platformunun
bu ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi oldukça faydalıdır. Böylece öğrencilerin bilişim
teknolojilerini faydalı ve etkin şekilde kullanımları sağlanabilir. Bu düşünceden hareketle
oluşturulan bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin EBA ile ilgili görüşlerini
belirlemektir. Araştırma sonuçlarının EBA’nın geliştirilmesine katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
2. YÖNTEM
Araştırmada betimsel tarama modeli esas alınmıştır. Betimsel tarama modeli olayların,
varlıkların, grupların, mevcut durum ve özelliklerini kendi koşullarında betimlemeye ve
incelemeye çalışan araştırma modelidir (Kaptan, 1998).
2.1. Araştırma Grubu
Araştırmanın verileri 2018-2019 eğitim öğretim yılında Antalya ili Alanya ilçesinde bir
devlet okulunda öğrenim gören 40 öğrenciden elde edilmiştir. Katılımcılar, 6. 7. Ve 8. Sınıfta
öğrenim gören, EBA’yı kullanan, çalışmaya katılmada gönüllük gösteren öğrenciler arasından
rasgele seçilmiştir.
2.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında açık uçlu sorulardan oluşan form kullanılmıştır. Formda
öğrencilerin EBA’yı kullanım sıklığı, amaçları, EBA’nın yararları, EBA’yı kullanmada
yaşadıkları zorluklar ve istekleri ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik beş açık uçlu soru
bulunmaktadır. Soruların cevaplanması yaklaşık 20 dk sürmüştür.
2.3. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. İlk olarak öğrencilerden elde edilen
yazılı veriler araştırmacılar tarafından okunmuş, her sorudan elde edilen veriler kodlanmış, bazı
sorularda kodlara ilişkin temalar oluşturulmuştur. Daha sonra tüm veriler oluşturulan kod ve
temalara göre yeniden analiz edilmiştir. Öğrencilerin örnek ifadeleri alıntı şeklinde sunulmuş
böylelikle veriler okuyucuya anlaşılır şekilde açıklanmıştır.
3.BULGULAR
Öğrencilerin EBA’yı kullanım sıklığına ilişkin bulgular Tablo 1’de yer
almaktadır.
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Tablo 1. Öğrencilerin EBA’yı Haftalık Kullanma Süresi
Süre
1-3 saat

f
24

%
60

4- 7 saat

10

25

7 saat ve üzeri

6

15

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun EBA’yı haftada 1-3 saat aralığında
kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin EBA’yı kullanma amaçlarına ilişkin bulgular
Tablo 2’de yer almaktadır.
Tablo 2. Öğrencilerin EBA’yı Kullanma Amacı
Amaçlar
Konu tekrarı yapmak
Test çözmek
Oyun oynamak

f
25
15
12

%
63
38
30

Derslere hazırlık yapmak

9

23

Yeni bilgiler öğrenmek

8

20

Ödev yapmak

4

10

Sınava hazırlanmak

4

10

Etkinlik yapmak

2

5

Öğrenciler EBA’yı konu tekrarı yapmak, kendini geliştirmek amacıyla test
çözmek, derslere hazırlık yapmak gibi farklı amaçlarla kullandıklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerden bazılarının ifadeleri şu şekildedir. “Derslerimi daha iyileştirmek için
test çözüyorum” (Ö3). “Yeni bilgiler öğrenmek için videoları izliyorum” (Ö14).
“Oyun oynayarak eğlenmek için kullanıyorum” (Ö27) şeklinde cevap vermişlerdir.
Öğrencilerin EBA’nın yararlarına ilişkin görüşleri Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3. Öğrencilerin EBA’nın Yararlarına İlişkin Görüşleri
Yararları
Konuların pekiştirmesi
Test çözme
Sınava hazırlanma
Boş zamanların doldurulması
Bilgi öğretimi
Etkinlik yapma
Ödev yapma

www.akdenizkongresi.org
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Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğu EBA’nın konuları tekrar
etmede yararlı olduğunu açıklamışlardır. Öğrencilerin EBA’yı kullanma amaçları ile
EBA’da yararlı buldukları özellikler örtüşmektedir. Ö32 “Öğrencilerin istediği her şey
burada eğlence, test, oyun, etkinlik”, Ö8 “Konuyu daha iyi anlıyorum. Testlerle konuyu
daha iyi pekiştiriyorum. Eğitici oyunlarla hem eğleniyorum hem de öğreniyorum ve verilen
ödevleri yapıyorum” şeklinde cevap vermiştir. Öğrencilerin EBA ile ilgili yaşadıkları
sorunlar Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Öğrencilerin EBA İle İlgili Yaşanan Sorunlar
Sorunlar
Siteye Giriş
Videolar
Kullanımı
İçerik

Şifreyi kabul etmeme
Ana sayfanın açılmaması
Videoların donması
Videoların yavaş açılması
İnternet paketini tüketmesi
Kullanımının zor olması
Az sayıda oyun olması
Az sayıda test olması

f
8
6
22
5
20
4
16
15

%
20
15
55
13
50
10
40
38

Konu içeriğinin yetersiz olması

10

25

Az sayıda etkinlik olması

8

20

Soruların konuyu pekiştirmede yetersizliği

3
10

8
25

Sıkıntı yok

Öğrencilerin EBA ile ilgili yaşadıkları sorunlar dört kategoride ele alınmıştır.
Siteye girişteki, videoları izlemedeki zorluklar, internet paketini tüketmesi ve içeriğin
yetersizliği genel olarak belirttikleri sorunlardır. Öğrencilerin ifadelerinden bazıları şu
şekildedir. “Bazı videoları açmıyor ve arada donuyor” (Ö9). Ö23 ise “Konuları daha detaylı
anlatan videolar ve etkinlikler olsaydı daha iyi anlardım. Bence yetersiz” şeklinde açıklama
yapmıştır. Öğrencilere EBA’da olmasını istedikleri özellikler sorulmuştur. Tablo 5’da
öğrenci görüşleri yer almaktadır.
Tablo 5. Öğrencilerin EBA’da Olmasını İstediği Özellikler
İstekler
İçerik

Kullanım

Daha fazla test
Yeni oyunlar
Daha fazla konu anlatımı
e-kitap
İnternetsiz giriş

f
20
16
15
1
25

%
3,85
30,77
3,85
3
63

Öğrencilerin büyük çoğunluğu EBA’ya internetsiz giriş yapılmasını istemektedir.
Bu durum internet paket ücretinden kaynaklanmaktadır. Öğrenciler EBA’ya internetsiz
giriş isterken aslında ücretsiz internet kullanımına yönelik istekte bulunmuşlardır. Ö21 bu
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isteğini “İnternet paketini bitiriyor, internetsiz kullanılsa daha iyi olur” şeklinde
belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin büyük bir kısmı içeriğe testler, yeni oyunlar, konu anlatım
video ve etkinliklerinin eklenmesini istemektedir. Ö1’in ifadesi “Daha çok test, oyun ve
eğlence olsun, internetsiz girilsin. Güncellensin.” Şeklindedir.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin EBA’yı haftalık kullanım süreleri
azdır. Coşkunserçe ve Becit-Serçetürk (2019) tarafından yapılan çalışmada da öğrencilerin
haftalık EBA’da geçirdikleri süreler benzerdir. Araştırmacılar çalışmaya katılan öğrencilerin
çoğunluğunun haftada 1-2 saat EBA’yı kullandıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler EBA’yı
konuları pekiştirmek, pratik yapmak, derse ve sınavlara hazırlık, eğlence amaçlı
kullanmaktadır. Timur, Yılmaz ve İşseven (2017) yaptıkları çalışmada benzer sonuçlara
ulaşmış, ortaokul öğrencilerinin EBA’yı çoğunlukla konuları tekrar etmek için kullandıklarını
ortaya koymuşlardır. Öğrenciler EBA’nın yararlarını kullanım amaçları ile benzer şekilde
açıklamışlardır. Kana ve Saygılı (2016) ortaokul öğrencilerinin Türk Dili ve Edebiyatı
dersinde EBA kullanımına yönelik görüşlerini belirledikleri çalışmada, öğrencilerin EBA
sayesinde konuları etkin, kalıcı ve eğlenerek öğrendiklerini ortaya koymuşlardır. Kayahan
ve Özduran’ın (2016) yaptığı çalışmada da, öğrenciler İngilizce konularını EBA’da daha
iyi anladıklarını belirtmişlerdir. Hem anlayarak hem de eğlenerek öğrendiklerini ve
başarılarının arttığını ortaya koymuştur. EBA’nın konuları öğrenmede öğrencilere yarar
sağladığı söylenebilir. Öğrencilerin EBA’da yaşadıkları sorunlar ise internet bağlantısının
sınırlılığından ve içerikteki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Durmuşçelebi ve Temircan’ın
(2017) sekizinci sınıf öğrencileri ile yaptıkları çalışmada öğrencilerin bazıları EBA’nın
matematik ders içeriğini kullanmakta zorluk yaşadıklarını, konu içeriği, örnekler ve gerek
görsel gerekse e-kitap gibi kaynaklar bakımından yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu
çalışmaya katılan öğrenciler EBA’da yaşadıkları sorunları temel alarak EBA’nın
geliştirilmesini önermişlerdir. EBA’ya erişim için internet kullanımının ücretsiz olmasını
istemektedirler. Kana ve Saygılı’nın (2016) çalışmasına katılan öğrenciler de içeriğin
zenginleştirilmesi görselliğin artırılması, öğrenci katılımının artırılmasını önermişlerdir.
Timur, Yılmaz ve İşseven’in (2017) örneklemindeki öğrenciler de video oyunlarının artırılması
ve cep telefonları için uygulama geliştirilmesini önermişlerdir. Bertiz’in (2017) çalışmasına
katılan öğrenciler ise EBA’nın kullanılabilirliğini uygun bulmuşlar, geliştirilmesi için öneride
bulunmamışlardır.
Bu sonuçlardan yola çıkarak EBA’nın kullanım sıklığını artırmak için öğretmen ve
velilerin bilgilendirilmesi önerilmektedir. EBA’nın güncel tutulması, öğrencilere erişim
kolaylığı sağlanması, öğretmenlerin EBA’nın kullanımı hakkında bilgilendirilerek yaygın
etkisinin genişletilmesi önerilmektedir. Her derste kullanılabilecek farklı etkinlikler içeren
EBA’nın öğrenciler için ilgi çekici hale getirilmesi oldukça önemlidir. Öğrencinin aktifliğinin
artırılarak, içeriğin zengin bir biçimde sunulması EBA’nın kullanım sıklığını artırabilir.
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE
KULLANDIKLARI BİLİŞSEL VE ÜST BİLİŞSEL BECERİLER
Prof. Dr. Nilgün TATAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Doç. Dr. Meral ŞEKER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmada öğretmen adaylarının problem çözme sürecinde kullandıkları bilişsel ve biliş üstü
becerileri belirlenmiştir. Durum çalışmasının esas alındığı araştırmaya iki öğretmen adayı katılmıştır.
Katılımcılara bir yapılandırılmış bir de yapılandırılmamış problem sunulmuş, problem çözme süreci
sesli düşünme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Problem çözümleri sırasında yaptıkları sözlü açıklamalar,
yazdıkları ve çizdikleri notlar araştırmanın verileri olarak kullanılmıştır. Veriler betimsel olarak analiz
edilmiştir. Elde edilen veriler ışığında katılımcıların problem çözme sürecinde bilişsel ve üst bilişsel
becerilerini etkin olarak kullandıkları tespit edilmiştir. Yapılandırılmış problemlerde bilişsel beceriler
üst bilişsel becerilere oranla daha fazla kullanılmıştır. Ancak yapılandırılmamış problemler de üst
bilişsel becerilerin ağırlıklı kullanıldığı dikkati çekmiştir. Katılımcılar günlük hayattan, tek çözümü
olmayan türde problemlere çözüm önerileri oluştururken bilişsel bilgilerini kullanıp, bilişsel kontrol için
planlama, kendini izleme ve kendini değerlendirme yapmışlardır. Bu sonuçlar, öğrencilerin
yapılandırılmamış problemlerle karşı karşıya getirilmeleri ve bilişsel süreçlerini kontrol etmelerine
imkân verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu araştırmanın sonuçları öğrencilerin bilişsel ve üst
bilişsel becerilerini geliştirmek için kullanılabilecek problem türlerine ve problemleri çözme sürecinde
izlenmesi gereken stratejilere yönelik olarak eğitimcilere bilgi sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış problem, üst biliş

GİRİŞ
Problem bireyin zihin yapısını bozan, inancını belirsizliğe iten ve kişiye karşı çıkan her
durumdur (Dewey,1933). Olkun ve Toluk (2003) problemi, bireyde çözme arzusu uyandıran
ve çözüm yolu hazırda olmayan, fakat kişinin bilgi ve deneyimlerini kullanarak çözebileceği
durumlar olarak açıklamaktadır. Bireyler günlük hayatta hazırlıklı olmadığı problemlerle
karşılaşabilirler. Bu durumu problem olarak algılayıp, çözmeye ihtiyaç duyduklarında problem
çözme süreci başlar. Problem çözme, karşılaşılan herhangi bir sorunu zihinsel süreçler
kullanarak ortadan kaldırmaktır (Altun, 1995). Problem çözme süreci, bireyin sahip olduğu
bilgi, becerilere ve problemin yapısına göre farklılık gösterebilir.
Problemler yapısal özelliğine göre yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak ikiye
ayrılmaktadır (Jonassen ve Kwon, 2001). Yapılandırılmış problemler iyi tanımlanmış
parametreler dâhilinde sınırlı sayıda kavram, kural ve ilkenin sınırlı sayıda çözüm için
uygulanmasını gerektirir. Bu tür problemler tahmin edilebilir cevaplara sahiptir.
Yapılandırılmamış problemler ise birden fazla çözüme sahiptirler. Problemin bir ya da daha
fazla unsuru belirsiz olup, kontrol için kullanılabilecek parametre azdır. Çözüm için birden fazla
disiplindeki bilgilerin organize edilmesi gerekebilir (Vatansever, 2018). Öğretmenlerin
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

101

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

derslerde ve sınavlarda sıklıkla kullandıkları sorular, ders kitaplarındaki değerlendirme soruları
yapılandırılmış olup, öğrencinin tek bir cevaba ulaşması beklenmektedir. Yapılandırılmamış
problemler ise günlük hayattan, tek bir çözümü olmayan, bireylerin alternatif durumları
düşünüp sınayabileceği türde problemlerdir. Araştırma ya da performans ödevlerinde, proje
çalışmalarında veya sınıf içi tartışmalarda kullanımı yaygındır. Yapılandırılmamış problemler,
yapılandırılmışlara göre daha karmaşık olup çözümü daha zordur.
Yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış problemlerle karşılan bireylerden problem
çözme sürecinde sırasıyla (1) problemi anlamaları, (2) çözümü planlamaları, (3) planı
uygulamaları, (4) çözümün doğruluğunu ve geçerliğini kontrol etmeleri ve (5) çözümü
genelleme ve benzer/özgün problem kurma süreçlerini kullanmaları beklenir. Bu süreç bireyin
bilişsel ve üst bilişsel becerilerini kullanmasını gerektirir. Biliş ile üst biliş birbiriyle bağlantılı
kavramlar olmakla beraber birbirinden farklıdır. Biliş, bireyin kendi iç koşulları ve içinde
yaşadığı fiziksel ve toplumsal çevreye ilişkin olarak işlediği bilgi, inanç ya da düşünceleridir
(Dönmez, 1992). Üst biliş ise, kişinin bilişsel süreciyle ilgili bilgisi ve bu bilginin bilişsel
süreçleri kontrol etmesi için kullanılmasıdır (Flavell, 1976). Üst biliş (a) bilişsel bilgi ve (b)
bilişsel kontrol/düzenleme olmak üzere iki başlıkta incelenebilir. Bilişsel bilgi, bireyin bilişsel
olayları gerçekleştirmek için kendi bilişiyle ilgili ilgili ne bildiğidir. Bilişsel kontrol/ düzenleme
ise bireyin bilişsel bir durumla karşılaştığında bilişsel aktivitelerini kontrol etmede kullandığı
stratejilerdir (Bağ, Uşak ve Caner, 2006). Bireylerin problem çözerken kullandıkları bilişsel ve
üst bilişsel becerileri belirlemek sahip oldukları becerileri geliştirmek için yol göstericidir.
Ayrıca bu becerilerin farklı türdeki problemlerde nasıl kullanıldığını tespit etmek eğitimde
kullanılan problem türlerini incelemeye yöneltebilir. Bu bakış açısından yola çıkarak bu
çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yapılandırılmış ve yapılandırılmamış problemleri
çözerken kullandıkları bilişsel ve üst bilişsel becerileri belirlemektir.
2. YÖNTEM
Bu araştırma durum çalışması olarak planlanmıştır. Durum çalışması bir olayı meydana
getiren ayrıntıları görmek ve tanımlamak, bir olaya ilişkin olası açıklamaları geliştirmek ve bir
olayı değerlendirmek amacı ile yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Burada incelenen durum
katılımcıların farklı türdeki problemleri çözmek için kullandıkları bilişsel ve üst bilişsel
becerileridir.
2.1. Araştırma Grubu
Araştırma grubunu Eğitim Fakültesi son sınıfta öğrenim gören iki öğretmen adayı
oluşturmaktadır. Katılımcılar gönüllülük ilkesi esas alınarak belirlenmiş olup, katılımcılardan
birisi kadın diğeri erkektir. Her ikisi de 21 yaşında olup, benzer akademik not ortalamalarına
sahiptirler.
2.2. Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması
Verilerin toplanmasında görüşme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme, önceden
belirlenmiş ve bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve
etkileşimli bir iletişim sürecidir (Stewart ve Cast, 1985). Katılımcılara önce yapılandırılmamış
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daha sonra yapılandırılmış problem verilmiştir. Bu problemlerin çözümünde sesli düşünme
tekniği kullanılmıştır. Sesli düşünme tekniği kişinin kendini dinleyerek düşünmesi olarak
tanımlanabilir. Sesli düşünme bir düşünme yöntemidir. Güneş’e (2012) göre sesli düşünme
basit bir seslendirme işlemi olmayıp, sözlü iletişim aracı, bağımsız öğrenme yolu ve yeni
düşünceler üretme yöntemidir. Bu yönteme göre birey problem çözerken düşüncelerini, takip
edeceği basamakları ve kullanacağı yöntem ile teknikleri sesli olarak ifade edebilir. Görüşmeler
yaklaşık 30 dk sürmüş, veriler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir.
2.3. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler ilk olarak yazılı hale getirilmiştir. Araştırmacılar tarafından ayrı ayrı
okunarak katılımcıların ifadeleri bilişsel ve üst bilişsel beceriler olarak kodlanmıştır. Bilişsel
beceriler; anlama, tahmin yapma, kuralı hatırlama, sonuç oluşturma şeklinde kodlanmıştır. Üst
bilişsel beceriler ise anlama, planlama, kendini kontrol etme ve kendini değerlendirme olarak
kodlanmıştır. Araştırmacılar arasındaki uyuşum yüzdesi .88 olarak hesaplanmıştır.
3. BULGULAR
Araştırmadan elde edilen bulgular her iki katılımcı için ayrı ayrı sunulmuştur. K1’in
yapılandırılmamış problemi (Şekil 1) ve yapılandırılmış problemi (Şekil 2) çözerken kullandığı
bilişsel ve üst bilişsel beceriler aşağıdaki gibidir.
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K1’in yapılandırılmamış problemi çözerken üst bilişsel becerilerini daha fazla
kullandığı tespit edilmiştir. Yapılandırılmış problemde ise bilişsel becerilerini ağırlıklı olarak
kullanmıştır. Yapılandırılmamış problemde daha fazla zaman harcadığı olasılıkları düşündüğü,
kendini kontrol ettiği belirlenmiştir. Yapılandırılmış problemde ise problemi anlayıp cevabı
bulmak için gerekli kuralı hatırlayıp, sonucu açıklamaya yönelmiştir.
K2’nin yapılandırılmamış problemi (Şekil 3) ve yapılandırılmış problemi (Şekil 4)
çözerken kullandığı bilişsel ve üst bilişsel beceriler aşağıdaki gibidir.
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K2’nin de K1 ile benzer olarak yapılandırılmamış problemde üst bilişsel becerilerini
daha fazla kullandığı tespit edilmiştir. Problemi anlamak ve yeniden ifade etmek için çizim
yapmayı planlaması, problemde eksik olduğunu düşündüğü bilgileri analiz etmesi, problemi
anlamadığını düşünerek kendini değerlendirmesi ve yeniden problemi çözme sürecine
başlaması üst bilişsel becerilerini etkin kullandığının göstergesidir. Yapılandırılmış problemi
çözerken bilişsel ve üst bilişsel becerilerini eşit düzeyde kullanmış aynı zamanda K1’e göre
daha fazla üst bilişsel becerisini kullanmıştır.
4. SONUÇ ve TARTIŞMA
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre katılımcıların problem çözme sürecinde bilişsel
ve üst bilişsel becerilerini kullandıkları tespit edilmiştir. Aydemir ve Kubanç (2014) yaptıkları
araştırmada ilkokul öğrencilerinin problem çözme sürecinde bilişsel ve üst bilişsel becerilerini
kullanma biçimlerini incelemişlerdir. Problem çözme sürecinde sadece bilişsel becerilerini
kullanan öğrencilerin problemi anlamada, ifade etmede güçlük yaşadıklarını, problemdeki
gereksiz ayrıntılara odaklandıklarını belirtmişlerdir. Bu süreçte hem bilişsel hem de üst bilişsel
becerilerini kullanan öğrencilerin problemi başarılı şekilde çözdüğünü açıklamaktadırlar. Bu
araştırmanın katılımcıları da problemleri başarılı şekilde çözmüşlerdir.
Bu araştırmada katılımcıların yapılandırılmış problemlerde bilişsel becerilerini üst
bilişsel becerilerine oranla daha fazla kullandıkları tespit edilmiştir. Katılımcılar
yapılandırılmış problemi okuyup anladıktan sonra çözüm sürecine geçmiş ve doğru cevabı
açıklamışlardır. Çünkü bu problem belli kural ve ilkelerin uygulanması ile doğru cevaba
ulaşılacak niteliktedir. Jonassen’in de (1997) belirttiği gibi bu tür problemler de tüm unsurlar
öğrenciye sunulur ve tahmin edilebilir sonuçlara sahiptirler (Akt: Vatansever, 2018). Bu yüzden
katılımcıların bu süreçte üst bilişsel becerilerini ağırlıklı kullanmadığı, direkt çözüme
odaklandıkları düşünülmektedir.
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Katılımcıların yapılandırılmamış problemler de ise ağırlıklı olarak üst bilişsel
becerilerini kullandıkları dikkati çekmiştir. Günlük hayattan, tek çözümü olmayan türde
problemlere çözüm önerileri oluştururken bilişsel bilgilerini kullanıp, bilişsel kontrol için
planlama, kendini kontrol etme ve kendini değerlendirme yapmışlardır. Yapılandırılmamış
problemlerin çözüm sürecinde genel olarak literatürdeki adımlar problemin tanımlanması,
çözümü, karar verme, izleme ve değerlendirme olarak görülmektedir (Hong, 1998; Voss &
Post, 1988). Bu süreçte üst bilişsel becerileri kullanmak çözüm sürecini kolaylaştırır. Uygun
çözümlerin seçilmesi, çözüm sürecine yansıtılması, karşılaştırılması ve alternatiflerin
değerlendirilmesi beceri gerektirir (Voss & Post, 1988; Akt: Vatansever, 2018). Balcı (2007)
öğrencilerin problem çözme becerileri ile üst biliş becerileri arasında anlamlı ilişki olduğunu
açıklamıştır. Üst bilişsel becerilerini kullanan öğrencilerin problem çözme sürecinde daha
başarılı oldukları ortaya koymaktadır.
Bu sonuçlar ışığında, öğrencilerin hem bilişsel hem de bu becerilerini kontrol edecek
üst bilişsel becerilerini geliştirmek adına yapılandırılmamış problemlerle karşı karşıya
getirilmelerinin uygun olacağı düşünülmektedir.
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ÖĞRETMENLERİN MESLEKLERİNE YÖNELİK İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN
BELİRLENMESİ VE BAZI DEĞİŞKENLERCE İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Akın KARAKUYU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. Ahmet UYAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bir mesleği icraa etmeleri ve belli
bir seviyede ücret kazanmaları gereklidir. Mesleklerinde ise verimli ve başarılı olabilmenin ilk
şartı işlerini severek yapmalarıdır. İş doyumu en genel anlamda çalışanların mesleklerine karşı
duydukları memnuniyet olarak ifade edilebilir. Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş doyum
düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, görev yeri, hizmet yılı ve mezuniyet türü gibi bazı
değişkenlere göre incelemektir. Çalışmanın yöntemi nicel araştırma türlerinden tarama
yöntemidir. Çalışma grubunu araştırmaya gönüllü olarak katılan 158 ilkokul ve ortaokul
öğretmeni oluşturmaktadır. Veriler Tezer (2001) tarafından geliştirilen “İş Doyumu Ölçeği” ile
toplanmıştır. Verilerin analizinde ortalama, bağımsız t testi, tek yönlü varyans analizi ve posthoc. analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; öğretmenlerin cinsiyetlerine göre
iş doyumları arasında anlamlı farklılık olmadığı, görev yeri değişkenine göre kentlerde görev
yapan, hizmet süresi değişkenine göre beş yıl üstü çalışma süresi olan, mezuniyet türü
değişkenine göre ise mezuniyeti yüksekokul ve lisans olan öğretmenler lehine istatistiksel
olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin iş doyum düzeyleri
yüksek çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler : İş, İş doyumu, Öğretmen

GİRİŞ
İnsanların günlük yaşamlarından uyku süresini çıkardığımızda ve işe geliş gidiş
sürelerini eklediğimizde günün yarısından fazlasını iş hayatına ayırmaktadırlar ve bu durumu
en az 30-35 yıl boyunca sürdürmektedirler. Bunun için insanların yaşamlarında mutlu, huzurlu,
verimli ve başarılı olabilmenin en etkili yollarından biride mesleklerini severek yapmalarıdır.
İşini severek yapan çalışanlar sadece bedenen değil zihnen ve ruhen de işine katkı
sağlayacaklardır.
Bireyin yaptığı işin tamamına veya bazı yönlerine göre verdiği etkili cevap iş
doyumudur (Luckner ve Hanks, 2003). Kişinin iş tecrübeleri ve yaşantıları sonucu ortaya çıkan
olumlu ruh haline iş doyumu, işine karşı olumsuz tutumuna ise iş tatminsizliği denilebilir
(Erdoğan, 1996). Bir başka tanımda Gibson, Ivancevich ve Donnelly (2000) iş doyumunu,
bireyin mesleği ile ilgili olarak kendini iyi hissetmesi duygusudur şeklinde ifade etmiştir. Tezer
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(2001)’ e göre ise iş doyumu en geniş şekliyle çalışanların yaptıkları işlerinden hoşlanma
derecesi olarak tanımlanabilir.
İş doyumunun üç önemli özelliği vardır. Birincisi işle ilgili durumlara duygusal olarak
tepki vermektir. İkincisi, iş doyumu işle ilgili olarak elde edilenlerin beklentileri ne kadar
karşıladığı veya aştığına göre belirlenir. Üçüncü özellik ise iş doyumu işin bazı özellikleri yani
işin kendisi, ücret, terfi olanakları, denetim ve çalışma arkadaşlarıdır (Altınışık, 1999).
İş doyumu birçok faktöre bağlı olarak etkilenir. Bu faktörleri bireysel ve çevresel
faktörler olarak sıralayabiliriz. Bireysel faktörleri işten beklentiler, yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel
çevre, kişilik, statü, görev türü, medeni durum, eğitim düzeyi ve kıdem, çevresel faktörleri ise
işin niteliği, ücret, terfi, denetleme, çalışma koşulları, iş normları, yönetici ile ilişkiler, iş sağlığı
ve güvenliği olarak sıralanabilir (Başaran, 2000; Aksu vd.2002; Tözün vd.2008).
İş doyumunun çalışanlar üzerinde olumlu iş tatminsizliğinin ise olumsuz sonuçları
vardır. Yüksek iş doyumuna sahip bireylerin işe bağlılığının arttığı ve isteğe bağlı işgücü devir
hızı oranının azaldığı ayrıca daha fazla güdülendiği, yönetmenin ve işletmenin amaçları
doğrultusuna yöneltmenin daha kolay olduğu söylenebilir (Akıncı, 2002). İş doyumunun
yüksek olması; çalışanların kendilerini işe daha bağlı hissedip daha verimli çalışmaya sevk
eder, doyumu yüksek olan çalışanlar daha sağlıklı ve mutludurlar (Özkalp ve Kırel, 2001). İş
doyumunun düşük olması ise iş yavaşlatma, düşük verimlilik, disiplin sorunları, işten ayrılma,
iş kazaları ve diğer örgütsel sorunlar şeklinde karşımıza çıkmaktadır (Akıncı, 2002).
Yeni nesillerimizin mimarı olan öğretmenlerin diğer birçok mesleklerde olduğu gibi
zorlu ve stresli bir meslek yaşantıları vardır. Öğretmen-öğrenci ve okul-aile çatışmaları, ilgisiz
veliler, öğrencilerin disiplin sorunları, aşırı kalabalık sınıflar, yetersiz fiziki koşullar, düşük
ücret, toplumun eleştirileri, toplumun desteğinin az olması, ödüllendirme ve öğretmenlerin
karar alma sürecine katılımlarının yetersiz olması gibi sorunlar mevcuttur. Bu sorunlar
öğretmenlerin iş doyumunu düşürmekte eğitim ortamına, öğrencilere, ailelere ve tüm topluma
yansımaktadır (Celep, 2003).
Öğretmenlerin iş doyumunu artıracak koşulları; işin niteliği, işgörenin konumu,
destekleyici etkileşim, değer çatışmaları, ücret, yükselme olanağı, övülmek,
çalışma koşulları, denetim, mesai arkadaşları, işgörenin kişiliği, örgüt ve
yönetim şeklinde sıralayabiliriz (Başaran, 2006).
Eğitimin kalitesinin artması öğretmenlerin niteliklerinin yüksek olması ile doğru
orantılıdır (Şişman, 2005). Öğretmenlerin mesleklerine yönelik iş doyumlarının artması
güdülenmelerini, performanslarını, verimlerini, eğitimin kalitesi ve toplumun gelişmişliğini
artıracaktır (Balcı, 2004). Bu bağlamda eğitimin en önemli ögelerinden olan öğretmenlerin
mesleklerine yönelik iş doyumlarının düzeylerini belirlemek ve incelemek önemlidir.
Araştırmada öğretmenlerin iş doyum düzeyleri nasıldır ve cinsiyet, görev yeri, kıdem
ve mezuniyet türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? sorularına cevap
aranmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin iş doyum düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, görev
yeri, hizmet yılı ve mezuniyet türü gibi bazı değişkenlere göre incelemektir.
Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada nicel araştırma türlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama modeli,
nesnelerin, varlıkların, olayların ve bazı alanların ne ifade ettiğinin betimlenmeye çalışıldığı
çalışmalardır (Karasar, 2016).
Çalışma Grubu
Çalışma grubunu iş doyumu ölçeğini dolduran ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 158
ilkokul ve ortaokul öğretmeni oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması
Veriler Tezer (2001) tarafından geliştirilen ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış
olan 10 maddelik 4’lü likert yapıda olan İş Doyumu ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin cronbach
ά- iç tutarlık katsayısı 0,810 olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10, en
yüksek puan ise 40 olup, ölçek tek boyutludur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizine geçmeden önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediğine
bakılmıştır. Veriler normal dağılım gösterdiği için bağımsız t testi, anova ve post-hoc. analizleri
yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların iş doyum düzeylerini belirlemek için ölçekten aldıkları
puanların ortalamalarına bakılmıştır.
BULGULAR
Tablo 1: Ölçeğin Açımlayıcı İstatistik Analizi Sonuçları

Tablo 1 de görüldüğü üzere katılımcıların ölçekten aldıkları minimum puan 10
maksimum puan 40 ortalamaları 30,39 standart sapmaları ise 5,42 dir. Ölçek 10 madde ve 4’lü
likert yapıda olduğu için ölçekten alınabilecek puanlar 10 – 40 arasında değişmektedir.
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Öğretmenlerin iş doyum düzeylerini düşük, orta ve yüksek olarak sıralayacak olursak 10 – 19
puan arası düşük, 20 – 29 puan arası orta ve 30 – 40 puan arası yüksek seviyedir. Katılımcıların
ortalamalarının 30,39 olması iş doyum düzeylerinin yüksek olduğunu göstermektedir.
Tablo 2: Cinsiyet Değişkenine Göre t testi Sonuçları

Tablo 2.de öğretmenlerin cinsiyetlerine iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanlar
karşılaştırılmıştır. Erkek öğretmenlerin puanlarının ortalaması 29,93 standart sapması ise 4,95
dir. Bayan öğretmenlerin ise puanlarının ortalaması 31,77 standart sapması ise 6,48 dir.
Bağımsız t-testi sonuçlarına göre erkek ve bayan öğretmenlerin ölçekten aldıkları puanların
arasında istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. (t(156)= -1,872, p>0,05).
Tablo 3: Görev Yeri Değişkenine Göre t testi Sonuçları

Tablo 3 de öğretmenlerin görev yaptıkları yerleşim yerlerine göre iş doyumu ölçeğinden
aldıkları puanlar karşılaştırılmıştır. Kentlerde görev yapan öğretmenlerin puanlarının
ortalaması 34,65 standart sapması ise 2,39 dur. Köylerde görev yapan öğretmenlerin ise
puanlarının ortalaması 27,79 standart sapması ise 5,10 dur. Bağımsız t-testi sonuçlarına göre
kent ve köylerde görev yapan öğretmenlerin ölçekten aldıkları puanların arasında kentlerde
görev yapan öğretmenlerin lehine istatiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (t(156)= 9,752,
p<0,05).
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Tablo 4: Kıdem Değişkenine Göre ANOVA Sonuçları

Tablo 4 de öğretmenlerin kıdemlerine göre iş doyumu ölçeğinden aldıkları ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (F(3, 154) = 2,912, p<0,05). Farklılığın hangi
branşların lehine olduğunu belirlemek için post-hoc analizi yapılmış ve sonuçlar tablo 5 te
verilmiştir.
Tablo 5: Kıdem Değişkenine Göre Post-Hoc.Sonuçları

Tablo 5 de ki post hoc analiz sonuçlarına göre öğretmenlerinin görev sürelerine göre görev
süresi 5 yılın üstünde olan 6-10, 11 – 15 ve 16 üstü gruplar lehine anlamlı bir farklılık vardır.

Tablo 6 da öğretmenlerin mezuniyetlerine göre iş doyumu ölçeğinden aldıkları
ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır (F(2, 155) = 18,343, p<0,05).
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Farklılığın hangi branşların lehine olduğunu belirlemek için post-hoc analizi yapılmış ve
sonuçlar tablo 7 de verilmiştir.

Tablo 7 de ki post hoc analiz sonuçlarına göre öğretmenlerin mezuniyet türlerine göre
yüksekokul ve lisans mezunu olan gruplar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır.
SONUÇ
Bu çalışmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin mesleklerinden
hoşnut olma anlamına gelen iş doyumlarının düzeylerini ve cinsiyet, mesleki kıdem, mezuniyet
türü ve görev yeri gibi değişkenler yapılan analizlere göre incelenmiştir.
Öğretmenlerin iş doyumu ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması 30,39 dur. Bu
ortalamaya göre öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. İş doyumu
yüksek öğretmenlerin mesleklerini severek yapacakları, daha mutlu, üretken ve motive
olacakları, öğrenci, öğretmen arkadaşları, yönetici ve velilerle daha yapıcı iletişim kuracakları,
toplumun ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli nesilleri yetiştirebilmede iş doyum düzeyi düşük
veya orta olan öğretmenlere göre daha avantajlı oldukları söylenebilir.
Araştırmada öğretmenlerin cinsiyetlerine göre iş doyum düzeylerinde anlamlı bir
farklılık yoktur. Öğretmenlik mesleği fiziki ve beden gücünü gerektiren bir meslek olmadığı
için öğretmenlerin cinsiyetlerine göre iş doyum düzeyleri anlamlı bir şekilde farklılaşmamış
olabilir. Papin (2005), Göktaş (2007), Taşdan ve Tiryaki (2008), Ayan ve Kocacık ve Karakuş
(2009), Koruklu vd.(2013) yaptıkları çalışmalarda cinsiyet ile iş doyumu arasında anlamlı
farklılık bulamamışlardır. Öğretmenlerin görev yaptıkları yer değişkenine göre ise iş
doyumlarında kentlerde görev yapan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılık bulunmuştur.
Kentlerde görev yapan öğretmenlerin mesleklerini severek yapmaları, karşılaştıkları
problemlerle nasıl başa çıkabileceklerini bilmeleri, okulun imkanlarının daha yüksek olması ve
kentin imkanlarının köylere göre daha fazla olması nedeniyle olabilir.
Çalışmada ortaya çıkan sonuçlardan biride öğretmenlerin kıdemlerine göre iş
doyumlarında çalışma süresi beş yıldan fazla olan grup lehine anlamlı bir farklılık tespit
edilmiştir. Bu sonuç çalışma süresi fazla olan öğretmenlerin daha tecrübeli olmaları, sınıf
yönetimini iyi bilmeleri, velilerle daha rahat iletişim kurabilmelerinden kaynaklı olabilir.
Literatürdeki bazı çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlarda aynı yönlü (Mete, 2006; Gençtürk ve
Memiş, 2010; Günbayı ve Toprak, 2010) olmasının yanı sıra bazı çalışmalarla ters yönlüdür
(Göktaş, 2007; Gürbüz, 2008; Şahin ve Dursun, 2009; Kumaş ve Deniz, 2010; Koruklu vd.,
2013).
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Öğretmenlerin mezuniyet türleri ile iş doyumları arasında ise mezuniyeti lisans ve
eğitim yüksekokulu olan grup lehine anlamlı bir farklılık çıkmıştır. Bu durum mezuniyeti
yüksek lisans veya doktora olan öğretmenlerin öğretmenlik yapmak istememeleri akademisyen
olarak üniversitelerde veya uzman olarak başka kurumlarda çalışmak istemelerinden kaynaklı
olabilir. Şahin (1999) ve Ayan, Kocacık ve Karakuş (2009) yaptıkları çalışmalarda bu sonucu
destekler bulgu ortaya koymuşlardır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA
YÖNELİK TUTUM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Ahmet UYAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Öğr. Gör. Akın KARAKUYU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutum
düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışmanın evreni Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerdir. Örneklemi ise Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi’nde öğrenim gören 300 üniversite öğrencisidir. Çalışmada öğrencilere kitap
okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Veriler Gömleksiz (2004) tarafından
geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığı Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma
betimsel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde frekans,
yüzde, aritmetik ortalama gibi tekniklerin yanı sıra çalışmada veriler normal dağılım gösterdiği
için One-Way ANOVA, bağımsız gruplar t-testi analizleri kullanılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin yüksek
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadın öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum
düzeylerinin erkek öğrencilerden, 1.öğretimde öğrenim gören öğrencilerin 2.öğretimde
öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin kitap
okuma alışkanlığı tutum düzeylerinde yükseköğretim türü ve sınıf değişkeni açısından anlamlı
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kitap okuma, tutum, üniversite öğrencileri

GİRİŞ
Bireylerin dil eğitiminde anlama becerilerini oluşturan iki unsur dinleme ve okumadır.
Anlama becerilerinden ikincisi olan okuma; bireylerin bilgi elde etmede anlama becerilerinin
unsurlarından en etkili ve kalıcı olan unsurudur. Bireyler okuma yoluyla ilgi duydukları ve
öğrenmek istedikleri bilgilere ulaşabilir, bu bilgilerden de yeni çıkarımlar elde ederek kendi
duygularını ve düşüncelerini inşa etmiş olur (Deniz, 2015).
Okuma, dil kurallarına uygun olarak oluşturulan yazılı mesajların duyu organları
vasıtasıyla kavranması, anlamlandırılması, yorumlanması, düşünce üretilmesi ve yargıya
varılması aşamalarından oluşan bütünsel bir süreçtir (Odabaş, Odabaş ve Polat, 2008). Akyol’a
(2008) göre ise okuma önceki bilgilerin kullanılarak yazar ile okuyucu arasında etkili iletişimin
kurulduğu, belli bir amaca yönelik ve uygun bir yöntemle gerçekleştirilen anlam kurma
sürecidir.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

115

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Göğüş (1983), bireylerin belli yayınları takip ederek onları anlaması, yorumlaması ve
sistematik düşünebilmesi için sahip olması gereken okuma becerisinin yanı sıra okuma
alışkanlığı kavramına dikkat çekmektedir. Sistematik olarak düşünebilme becerisine rahat ve
hızlı bir biçimde ulaşan insanların ortak özelliğinin okuma alışkanlığına sahip olması olduğunu
vurgulamıştır.
Okuma alışkanlığı, okuma becerisinin kazanıldığı çocukluk yıllarında gelişime başlayan
bir alışkanlıktır. Yaşamı anlamlı hale getirmek, farklı dünyalara açılmak, kavrama becerilerini
geliştirmek ve daha birçok kazanımı elde etmenin yolu kitap okumaktan geçmektedir.
Bireylerin okumaya yönelik tutumlarının gelişimi emek isteyen bir uğraştır. Bu sebeple
eğitimin en düşük kademelerinden başlanarak bireylere kitap okumanın sevdirilmesi eğitim
sisteminin en temel hedeflerinden bir tanesi olmalıdır (Kırmızı, 2012).
Batur, Gülveren ve Bek (2010) öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine
yaptıkları çalışmada, kadın öğrencilerin kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin erkek
öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bunun yanı sıra genel olarak tüm
öğretmen adaylarının okumaya karşı olumlu tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Güney (2018) ön lisans muhasebe bölümü öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına
yönelik yaptığı çalışmada, öğrencilerin kitap okumayı daha çok yarar sağlayan, gelişimleri
noktasında olumlu etkiye sahip olan, sevmek ve istemek ile açıklanabilecek bir faaliyet olarak
gördüklerini tespit etmiştir.
Okuma becerisi, bireylerin gerek psikolojik gerekse sosyolojik anlamda gelişimlerine
oldukça büyük katkılar sağlar. Bireylerin yaşamlarının tüm alanlarında karşılaşabileceği dil
yetilerinin öncülüğünü üstlenir. Bu bağlamda yakın zamanda gerek özel ve gerekse kamu
kurumlarında görevler alarak ülkeye hizmet edecek üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlıklarına yönelik tutumlar merak konusu olmuştur. Alanyazında üniversite öğrencilerine
yapılan çalışmalar incelendiğinde genellikle belirli bölümlere ya da öğretmen adaylarına
yapıldığı görülmektedir. Çalışmamızda ise neredeyse üniversitenin tüm birimlerinde öğrenim
öğrencilere ulaşılmıştır. Bu noktada yapılan çalışmanın alanyazına önemli katkılar sağlayacağı
düşünülmektedir.
Çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığına yönelik tutum
düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesidir.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlar şunlardır:
1. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri nasıldır?
2. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri cinsiyete göre
değişim göstermekte midir?
3. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri öğrenim
türüne göre değişim göstermekte midir?
4. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri öğrenim
görülen yükseköğretim türüne göre değişim göstermekte midir?
5. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri sınıfa göre
değişim göstermekte midir?
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Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde araştırma sırasında uygulanan yönteme ait bilgilere yer
verilmiştir.
Araştırmanın Modeli
Çalışma betimsel tarama modeli kullanılarak modellenmiştir. Karasar (2016) tarama
modelini; nesnelerin, varlıkların, kurumların, olayların ve bazı alanların ne ifade ettiğinin
açıklandığı çalışmalar olarak ifade etmiştir.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evreni, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Hatay Mustafa Kemal
Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören öğrencilerdir. Çalışmanın örneklemi ise Hatay Mustafa
Kemal Üniversitesi öğrenim gören 300 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır.
Veri Toplama Aracı
Çalışmada veriler Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Kitap Okuma Alışkanlığı
Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. 30 maddeden oluşan ölçek 5’li likert tipinde
hazırlanmıştır. Üniversite öğrencilerinin ölçekten aldıkları en düşük puan 30 en yüksek puan
150 şeklindedir. Ölçekten alınan toplam puanın yüksek olması öğrencilerin kitap okuma
alışkanlığına yönelik tutumlarının da yüksek olduğunu göstermektedir. Ölçeğin pilot uygulama
sonucunda Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (α) .83 olarak hesaplanmıştır. Bu değer ölçeğin
güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde, üniversite öğrencilerinin 30 maddeden oluşan kitap okuma
alışkanlığı tutum ölçeğine verdiği yanıtlar neticesinde öğrencilerin toplam puanlarının
ortalaması hesaplanmıştır. Bu aşamadan sonra üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerini tespit etmek için frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi teknikler
kullanılmıştır. Bunun yanı sıra çalışmada veriler normal dağılım gösterdiği için One-Way
ANOVA, bağımsız gruplar t-testi analizleri kullanılmıştır.
Bulgular
Bu bölümde araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara
yer verilmiştir.
Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerine ait betimsel veriler
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Kitap Okuma Alışkanlığı Tutum Düzeyleri
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Tablo 1’de görüldüğü üzere üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum
ölçeği toplam puanlarının ortalaması 30-69.9 puan aralığı düşük, 70-109.9 puan aralığı orta,
110-150 aralığı yüksek düzey olarak belirlenmiştir. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum ölçeğinden aldıkları puan ortalamasına ( X = 120.06) bakıldığında üniversite
öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin cinsiyet
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kitap Okuma Alışkanlığı Tutum Düzeylerinin Cinsiyete Göre Sonuçları

Tablo 2’ye bakıldığında erkek ve kadın üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı
tutum ortalamalarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bağımsız gruplar t-testi analizi
sonucunda bu farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (t(277.55) = -4.664, p< .05). Kadın üniversite
öğrencilerinin ortalamasının ( X = 125.03) erkek öğrencilerin ortalamasına ( X = 114.23) göre
daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan kadın öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin öğrenim türü
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Kitap Okuma Alışkanlığı Tutum Düzeylerinin Öğrenim Türüne Göre Sonuçları

Tablo 3’e göre 1.öğretim ve 2.öğretim öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum
ortalamalarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bağımsız gruplar t-testi analizi
sonucunda bu farkın anlamlı olduğu tespit edilmiştir (t(298) = 2.061, p< .05). 1.öğretimde
öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ortalamasının ( X = 120.86) 2.öğretimde öğrenim
gören öğrencilerin ortalamasına ( X = 112.58) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Buradan
1.öğretimte öğrenim gören öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin 2.öğretimde
öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek olduğu söylenebilir.
Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin yükseköğretim
türü değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız
gruplar t-testi uygulanmıştır. Analiz sonucu elde edilen bulgular Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4. Kitap Okuma Alışkanlığı Tutum Düzeylerinin Yükseköğretim Türüne Göre Sonuçları

Lisans düzeyinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum
düzeyi ortalamasının ( X = 121.08) ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin
ortalamasına ( X = 114.98) göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasındaki bu
farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla uygulanan bağımsız gruplar t-testi
sonucunda ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir (t(298) = 1.913, p>
.05).
Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin sınıf değişkenine
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğinin tespiti için One Way ANOVA testi
uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda sınıf değişkenine ait betimsel veriler Tablo 5’te
verilmiştir.
Tablo 5. Sınıf Değişkenine İlişkin Betimsel Veriler

Tablo 5’te üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin sınıf
değişkenine Ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup olmadığını tespit etmek amacıyla
uygulanan One Way ANOVA testi sonucu Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Sınıf Değişkenine Göre Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları

Tablo 6’ya göre üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri
ortalamalarında sınıf değişkenine göre anlamlı farklılığın olmadığı tespit edilmiştir [F(3,296)
=.809, p>.05].
Sonuçlar
Çalışmada; üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum düzeyleri belirlenmiş
ve cinsiyet, öğrenim türü, yükseköğretim türü ve sınıf değişkenlerine göre karşılaştırılmıştır.
Çalışmada ilk olarak üniversite öğrencilerinin 30 maddeden oluşan kitap okuma alışkanlığı
tutum ölçeğine verdikleri cevaplardan elde edilen toplam puanların ortalaması hesap edilerek
veriler analiz edilmiştir.
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Çalışmanın birinci alt amacına ilişkin olarak üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerinin yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurulgan ve
Çekerol (2008) ön lisans öğrencilerinin okuma ve kütüphane alışkanlıkları üzerine yaptıkları
çalışmada, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı düzeylerinin yüksek düzeyde olduğunu tespit
etmişlerdir. Yalman, Özkan ve Kutluca’nın (2013) eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlıkları üzerine yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlık
düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Her iki çalışmanın bulguları elde ettiğimiz
bulguyla paralellik göstermektedir.
Çalışmanın ikinci alt amacına ilişkin olarak üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı değişim gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Analiz sonucunda kadın üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı tutum
düzeylerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Batur, Gülveren
ve Bek (2010) öğretmen adaylarının okuma alışkanlıkları üzerine yaptıkları çalışma da kadın
öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlık düzeylerinin erkeklere göre daha yüksek olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Bu çalışmadan elde edilen bulgu bulgumuzla paralellik göstermektedir.
Gündüz’ün (2015) üniversite 1.sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları eleştirel okuma
becerileri üzerine yaptığı çalışmasında ise erkek öğrencilerle kadın öğrencilerin kitap okuma
alışkanlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yine Odabaş,
Odabaş ve Polat’ın (2008) üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları üzerine
yaptıkları çalışmada öğrencilerin kitap okuma alışkanlık düzeylerinde cinsiyet açısından
anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu iki çalışma bulgumuza göre farklılık
göstermektedir.
Çalışmanın üçüncü alt amacına ilişkin olarak üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerinin öğrenim türüne göre anlamlı değişim gösterdiği sonucuna
ulaşılmıştır. Analiz sonucunda 1.öğretimde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin kitap
okuma alışkanlığı tutum düzeylerinin 2.öğretimde öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın dördüncü alt amacına ilişkin olarak üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerinin öğrenim gördükleri yükseköğretim türüne göre anlamlı değişim
göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Çalışmanın beşinci alt amacına ilişkin olarak üniversite öğrencilerinin kitap okuma
alışkanlığı tutum düzeylerinin sınıflarına göre anlamlı değişim göstermediği sonucuna
ulaşılmıştır. Batur, Gülveren ve Bek (2010) çalışmalarında sınıf düzeyinde anlamlı farklılık
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgu elde ettiğimiz bulguyu destekler niteliktedir.

Öneriler
Elde ettiğimiz bulgular doğrultusunda şu öneriler getirilebilir;
◼ Üniversite öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin yüksek düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda tüm fakültelerde kütüphaneler kurularak bu
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kütüphanelerin kitap sayısı ve çeşitliliği artırılarak öğrencilerin bu olumlu tutumu
desteklenebilir,
◼ Erkek öğrencilerin kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin kadınlara göre daha
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Erkek öğrencilerin de kitap okumaya yönelik tutum
düzeylerini artıracak kültürel ve spor etkinlikleri düzenlenebilir,
◼ Öğretmenlerin, akademisyenlerin kitap okumaya yönelik tutum düzeylerinin
araştırıldığı çalışmalar yapılabilir.
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SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES AND THE IMPLICATIONS ON
INSTRUCTIONAL PLANNING
Doç. Dr. Meral ŞEKER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Nilgün TATAR
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
ABSTRACT
Despite its long tradition in educational psychology (e.g., Schunk & Zimmerman, 2008;
Zimmerman & Schunk, 2011), the construct of self-regulated learning (SRL) has only relatively
recently attracted researcher attention in the field of education. SRL strategies have been reported
as a very important component in learning. These strategies convey cognitive strategies (e.g.,
reading comprehension, understanding relationships in texts, being able to take notes in lectures,
outlining the main information in texts or lectures, etc.); metacognitive strategies (e.g., setting shortand long-term goals, managing time effectively, using social environment for support, searching for
and effectively using learning sources, etc.); affective strategies (e.g., generating self-motivation for
learning, maintaining motivation, concentrating for learning, and avoiding distractions, selfevaluating, etc.); and socio-cultural strategies (e.g., setting learning atmosphere, giving and asking
for feedback from teachers and peers, working collaboratively, establishing effective
communications with the social environment, etc.). When learners can use SRL strategies
efficiently, their academic performance increases while they gain the ability to cope with problems
encountered during learning process. A self-regulated learner is described as the one who is
equipped with necessary learning strategies and can use them efficiently when required (Oxford,
2011; Tseng, Dörnyei, & Schmitt, 2006; Tseng & Zhang, 2016). For a better understanding of
multifaceted nature of SRL, and for a better educational planning to integrate them, there is a need
to investigate the role of various facets of self-regulation (Hadwin, Järvelä & Miller, 2011;
Zimmerman, 1998). To explore these dimensions, the study discusses the impact of self-regulation
on academic achievement, the processes of how individual learners come to self-regulate, and under
what kind of conditions they do so. Through a systematic review of SRL research, it investigates
the main components of SRL describing the complex relationship between student motivation, goal
orientation, socially shared regulation and behavioural implications in educational environments as
well as evaluating the impact of individual self-regulation on achievement within recent research in
education. Following this, the study presents implications of SRL research on instructional planning
in order to better equip learners with self-regulated learning strategies. The study is meant to
encourage the audience to reflect on multifaceted aspects of self-regulation in their own contexts.
Key Words: learning strategies, self-regulated learning, academic achievement
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Introduction
21st century has brought substantial transformations in the way we access and process
information. Through the advances in the digital information technologies, today we are
exposed to abundant amount of information. However, the opportunity of being able to reach
information easily has come so abrupt that we still need to find more efficient and compatible
ways to process and benefit from this limitless source. It is not surprising, therefore, that recent
research and the developments in the field of education have increasingly highlighted the
importance of being autonomous lifelong learners. One of the core concepts frequently
mentioned in the discussions on autonomous learning is self-regulation.
Based on social constructivist learning theories, self-regulation was initially comprised
of behavioral and affective regulation of learning (Bandura, 1989). Developed by the help of
continuous research, self-regulation learning strategies have become a predominant research
focus in educational research in the last few decades.
In a broad sense, self-regulation refers to knowing how to manage one’s learning process
independently (Beishuizen & Steffens, 2011). For Dörnyei (2003), a self-regulated learner
engages in learning actively and efficiently. He or she can plan, monitor, regulate, and evaluate
the learning process by applying self-regulation strategies. Oxford (2011) defines selfregulation strategies as “. . . deliberate, goal-oriented attempts to manage and control efforts to
learn . . .” (p. 12). For Zimmerman and Martinez-Pons (1988), the most commonly used selfregulation strategies include “self-evaluation, organizing and transforming, goal setting and
planning, seeking information, keeping records and monitoring, environmental structuring,
self-consequences, rehearsing and memorizing, seeking peer assistance, seeking teacher
assistance, seeking adult assistance, reviewing tests, reviewing notes, and reviewing texts”.
Categorizing Self-Regulation Learning Strategies
In literature, Self-regulation strategies have been classified interchangeably. Yet, these
classifications seem to have four main categories in common: cognitive strategies,
metacognitive strategies, affective strategies, and socio-cultural strategies (e.g., Beishuizen &
Steffens, 2011; Boekaerts, Pintrich, & Zeidner, 2000; Bonney, Cortina, Smith-Darden, & Fiori,
2008; Oxford, 2011; Paris, Byrnes, & Paris, 2001; Winne, 2005; Zimmerman, 2000). Table 1
displays some of the common strategies. Under cognitive strategies, the learning strategies that
are used to conduct cognitive processes of learning are included. These are grouped in three
main sub-categories: elaboration, rehearsal, and organization strategies. Elaboration strategies
are used in the attempts to process the newly learned knowledge cognitively by relating it to
the already existing knowledge, by making connections or establishing relationships, reasoning,
summarizing or memorizing. Rehearsal strategies, on the other hand, are mostly used to
understand further important details in the learning material. They include strategies such as
underlining, taking notes, or outlining. The last group conveys organization strategies that are
used to find, select and organize learning materials such as searching for suitable learning
materials, organizing them for effective learning, constructing patterns out of the learned
material for working memory (Bown & White, 2010).
Metacognitive strategies seem to be the most varying category among the others.
Researchers have different views on the function and the content of metacognitive strategies
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(e.g., Boekaerts, 1997; Dörnyei, 2003, Oxford, 2011). They include the strategies to regulate
and orchestrate the other self-regulated learning strategies to optimize learning. They include
regulating attention, maintaining concentration, obtaining and using learning resources,
monitoring learning process, evaluating learning outcomes, and planning next learning
(Beishuizen & Steffens, 2011; Bown & White, 2010; Oxford, 2011). Oxford (2011) argues that
metacognitive strategies should not be viewed as one of the four components of self-regulation
strategies. Instead, she postulates that they should be regarded beyond the other strategies since
they play role in the active and effective implementation of cognitive, affective and sociocultural strategies. Yet, when analyzing the strategies that this dimension includes, it is seen
that they are the same strategies but functioning in harmony with the other strategies.
Table 1. Categorizing Self-Regulation Learning Strategies

The category of affective strategies is comprised of strategies utilized to optimize and
manage emotional and motivational factors in learning. They can be implemented to manage
excessive anxiety, to generate, increase or maintain motivation, to maintain concentration, or
to activate supportive feelings (Oxford, 2011; Ziegler, Hofmann, & Astleitner, 2003). The last
category is socio-cultural strategies and it includes the strategies implemented in collaboration
with the social environment to enhance the quality of learning. These include asking for
assistance or feedback from peers, teachers, or adults; offering help to others; dealing with
different socio-cultural contexts; and sharing learning experiences and outcomes (Patrick &
Middleton, 2002; Winne, 2005; Zimmerman, 2000). Seker and Dincer (2016) summarize the
function of strategies in each category to enhance learning as follows:
Each component of SRL assists language learners in managing different language learning
strategies. The use of cognitive strategies, for example, will guide learners to select, combine and
coordinate necessary strategies and enhance the use of metacognitive strategies to organize,
comprehend, analyze and evaluate their learning ... Metacognitive strategies, on the other hand,
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enhance comprehension of written tasks, facilitate information recall, help completion of new types
of learning tasks and increase the quality and the speed of learners’ cognitive engagement. Affective
strategies help to increase enjoyment and satisfaction of learning; to praise achievements to generate
motivation for next learning; to block negative emotions; to facilitate decision-making; and to
promote learning by preparing to act on learning situations... However, language learning occurs not
only by applying knowledge and competences but it also consists of social aspects of learning. Social
strategies, in this respect, encourage learners to interact with others; to ask for assistance or
guidance; to learn from others; to discover different learning styles and act actively in social
contexts... (p.2207)

Studies in various fields of education have frequently reported that using self-regulation
strategies leads to increased academic performance (e.g., Andrade & Bunker, 2009; Ma &
Oxford, 2014; Masui & De Corte, 2005; Oxford, 2011; Rahimi and Katal, 2012; Seker, 2016;
Zimmerman, Bonner, & Kovach, 1996; Zimmerman & Schunk, 2008). Some of the benefits for
learners who can use self-regulation strategies effectively are reported:
• to adjust in different learning environments easily,
• to establish more effective learning environments,
• to manage time effectively,
• to overcome motivational and emotional challenges easily,
• to overcome learning obstacles,
• to search for and find better learning materials,
• to create systematic personal methods of learning to increase performance,
• to interact with the social world to assist and improve one’s own learning experiences
as well as others’.
Research has also revealed that implementing self-regulation strategies effectively,
learners are able to set better learning goals, plan their learning more effectively, get engaged
and maintain being active throughout their learning, maintain their commitment to their
learning goals even when faced challenges, evaluate their learning outcomes and generate and
maintain necessary positive emotional state for optimum learning (e.g., Andrade & Bunker,
2009; Dörnyei, 2003; Ehrman, 1996; Gunning & Oxford, 2014; Nami, Enayati, & Ashouri,
2012; Nicol, 2009; Notaa, Soresia, & Zimmerman, 2004; Zimmerman, 2008).
How can Learners Become Self-Regulated: Instructional Implications
In spite of the increase in the studies and the academic discussions on self-regulation
strategies and despite the general consensus on the need to equip the new generation of learners
with these strategies, there are still very few implementation suggestions and educational
program models to effectively integrate self-regulation strategies into teaching programs.
The first action towards promoting self-regulation learning strategies among learners is
to allocate few hours in a teaching program specifically planned to build strategies. A
systematic integration should consider introducing and modelling these strategies; guiding, and
monitoring learners’ strategy building processes through appropriate learning tasks; and
evaluating outcomes. To integrate self-regulatory strategies into a teaching program, three
phases could be followed: Phase 1: Strategic Forethought, Phase 2: Strategic Performance, and
Phase 3: Strategic Reflection and Evaluation (Şeker, 2017) (Table 2). In the strategic
forethought phase, learners get ready and create a desired emotional and mental state as well as
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organizing their environment for optimum learning experience. Learners need to be equipped
the necessary cognitive, metacognitive, affective and socio-cultural strategies in order to
determine learning needs, set attainable learning goals, to plan learning, to identify own learning
styles and to activate them, to create optimum learning environment, to find necessary resources
and organize them, to generate motivation and positive affective state for learning, and to
activate existing knowledge. This could be implemented through the use of problem-based
learning or project-based learning methods by assigning in-class or outside-class learning tasks.
As learners will not be familiar with such tasks, teachers need to assist, guide, monitor, and
give frequent and clear feedback during this phase.
Table 2. Phases for Integration of Self-Regulation Strategies in Teaching Programs (Adapted
from Şeker, 2017).
Phases

Phase 1: Strategic
Forethought

SRL Strategies
Possible Methods
✓ determining learning needs,
✓ setting attainable learning goals,
✓ planning learning,
✓ identifying own learning styles and activating
them,
✓ activating existing knowledge
✓ creating optimum learning environment, to
finding necessary resources and
✓ organizing resources,
✓ generating motivation and positive affective
state for learning,
✓
✓
✓
✓
✓

Phase 2: Strategic
Performance

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Phase 3: Strategic
Reflection and
Evaluation

✓
✓
✓
✓

implementing learning plans
organizing and using resources
monitoring learning
orchestrating strategy use
✓
evaluating the efficiency of the learning
strategies used
✓
maintaining motivation and concentration
✓
applying distraction avoidance strategies
using the social environment to assist
✓
learning
giving and receiving feedback
applying strategies for cognitive or emotional
challenges
maintaining motivation and concentration
analyzing and synthesizing knowledge gained
evaluating task success based on the initial
learning goals set and their outcomes
sharing learning outcomes and asking for
feedback
setting new goals for next learning
planning and organizing next learning
generating motivation for next learning
experience
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Task Type

✓ In-class individual
tasks
✓ In-class pair tasks
✓ Outside-class pair
tasks
✓ Outside-class group
tasks

Problem-based
✓
Learning
✓
Project-Based Learning
Technology-Assisted
✓
Learning
Collaborative Learning ✓

In-class pair tasks
In-class group
tasks
Outside-class pair
tasks
Outside-class
group tasks

✓ In-class individual
tasks
✓ In-class pair tasks
✓ In-class group
tasks
✓ Outside-class
individual tasks
✓ Outside-class pair
tasks
✓ Outside-class
group tasks
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In the second phase, namely strategic performance phase, learners are expected to
implement strategies for effective learning to take place. For this, they need strategies that
enable them to implement their already set learning plans and to change or revise them if
necessary, to organize and use resources to monitor their learning process, to orchestrate
strategy use, to evaluate the efficiency of the learning strategies used, to maintain motivation
and concentration, to apply distraction avoidance strategies, to use the social environment to
assist learning, to give and receive feedback, and to apply strategies for cognitive or emotional
challenges. At this phase, teachers need to closely observe and evaluate the process for each
learner and assist when necessary. As in the other phases, continuous, constructive and clear
feedback is essential for learners.
The last phase involves Strategic Reflection and Evaluation strategies applied at the end
of a learning experience. These comprise strategies implemented to maintain motivation and
concentration, to analyze and synthesize knowledge gained, to evaluate task success based on
the initial learning goals set and their outcomes, to share learning outcomes and ask for
feedback, to set new goals for next learning, to plan and organize next learning, and to generate
motivation for next learning experience. Discussing the learning outcomes, promoting feedback
exchange and evaluating them are crucial at this point as the experience gained will be shaping
and guiding next learning experiences (Butler & Winne, 1995; Hattie, & Timperley, 2007).
Therefore, allocating additional one or two hours of the lessons in the syllabus for whole-class,
group, or individual evaluation sessions can help learners evaluate the experiences more
accurately and synthesize conclusions to guide their next learning experiences.
Conclusion
The educational programs in 21st century should be based on equipping learners with
necessary skills and strategies to efficiently plan, regulate, and evaluate their learning processes
autonomously. As teachers and educational institutions are not the main sources of information
anymore, learners need to be more skilled and motivated to actively engage and take the
responsibility for their own learning. Self-regulation strategies, in this sense, can assist learners
in enhancing their learning performances, in increasing the quality of their performances, and
in becoming lifelong autonomous learners. Therefore, teaching programs in any level need to
integrate skill and strategy building in addition to the content and skills of a specific subject.
Although this may seem to be an additional burden on teaching stakeholders, it will actually
yield higher academic achievement and sustainable and effective learning through the learners
academic, professional, and personal life.
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ABSTRACT
Goal setting and goal achievement are two concepts that have been increasingly focused on
by recent research on education as they hold key roles in achievement and accomplishment.
Goal commitment is the basic component of goal setting and refers to the degree of
determination to achieve a goal. It ‘‘implies the extension of effort, over time, toward the
accomplishment of an original goal and emphasizes an unwillingness to abandon or to lower
the goal’’ (Hollenbeck and Klein (1987, p. 213). Many studies indicate that goal commitment
will determine the effectiveness of goal setting to a high degree (e.g., Latham, & Locke, 2007;
Pintrich, 2000; Rovai, 2003; Seijts & Latham, 2011). Therefore, in addition to promoting
effective goal setting among learners, it is also crucial to guide and assist learners in achieving
their goals through efficient goal commitment strategies to overcome challenges in the process.
In this respect, the study aims to explore online studying habits of university students, focusing
particularly on their goal commitment strategies. The data was collected via Likert-Type
questionnaire with the participation of 258 university students at three different faculties,
namely, education, engineering, and business administration. The results of the analyses reveal
not only the frequency of studying online but also the most common strategies used for goal
commitment by the participant students while studying online. The findings also Show
statistically significant differences among the participants’ online studying habits based on age,
gender, and major variables. The implications of the study are meant to bring insights on the
challenges and the coping strategies that students’ experience so that educators could develop
practical guiding and counselling methods.
Key Words: learning goals, online learning, goal setting, goal commitment, distraction.

Introduction
Goal commitment is one of the central constructs correlated with performance and refers to
the degree of determination in achieving a goal (Renn, 2003). According to Locke and Latham
(1990), goal commitment will play a central role in attachment to and persistance in achieving
a particular goal. For some researchers, goal commitment also includes willingness to spend
effort and resistance to distractors in this process (Tubbs, 1993).
On one hand, goal commitment is shown to have effect on cognitive task engagement by
influencing the way information is processed, the strategies applied and the implementation
procedures carried out in a learning situation (Kanfer, 1990; Locke, Latham & Erez, 1988).
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Goal commitment is also considered to correlate with performance levels (Elliott & Dweck,
1988; Locke, Latham & Erez, 1988; Schunk, 1990). When the goals set are more specific, set
for a proximal time and are relatively easier, then commitment increases and leads to higher
performance levels (Bandura, 1988; Locke, Shaw, Saari, & Latham, 1981; Schunk, 1990).
Goal commitment, as one of the determinants of performance, can be negatively affected by
various internal and external factors. While task difficulty, peer/teacher support, available
resources and time are among the external factors, self-confidence, self-efficacy, concentration
span, strategies and skills available are some of the internal elements that impact the degree of
commitment. For example, as the difficulty of a task or a goal increases, commitment to one’s
goals declines (Erez & Zidon, 1984). However, being able to use learning strategies or having
strong concentration span lead to increased levels of commitment (Hollenbeck, Williams, &
Klein, 1989; Renn, 2003; Wofford, Goodwin, & Premack, 1992).
The advances in technology and particularly in the field of information technology through
the Internet have led to a flashing transformation in almost every system. Although it is not
possible to estimate the number of Internet users, it is thought to be in billions, almost doubling
every six months (Hoise, Schibeci & Backhaus, 2005). For Datareportal (2018), the number of
internet users around the World is over four billion in 2018. In Turkey, recent estimates suggest
that the internet users are over 54 million and the number is increasing every day (Datareportal,
2018). The majority of these users are young adults aged between 15-24 and the Median age is
31.4. Regarding some online services such as using social media or downloading various
applications, Turkey has a greater number of users than many European countries and America
(Ericsson, 2014).The statistics Show that Turkish internet users spend around three hours every
day using their mobile devices (IAB, 2014). And 98 % of the adults own a mobile device for
accessing the internet (Datareportal, 2018).
Education is one of the highly affected systems with the increase in the internet usage making
it possible to reach abundant information and to learn at anytime anywhere (Maeroff, 2003;
Pittinsky, 2003). Especially in higher education, the number of the institutions providing
distance education and online courses has been booming. There are various advantages for all
stakeholders, namely learners, teachers, and educational institutions. Some of these benefits are
being more suitable for the new digitally native generation (Mottarella, Fritzsche & Parrish,
2004); allowing more flexibility in terms of time and place (Allen & Seaman, 2006; Ku &
Chang, 2011; Waschull, 2001); having access to more learning materials and sources (Hill,
2002; Hofmann, 2002; Li, 2007; U.S. Department of Education, 2009); enhancing active
engagement. (Katz & Yablon, 2002; Li, 2007); and leading to higher achievement (Katz &
Yablon, 2002; Rourke, 2001; Schrum, 2000).
However, research findings indicate that the quality of online learning needs to be
maintained based on empirical and objective evaluations (Broadbent & Poon, 2015; Hara &
Kling, 1999; Roinson & Hullinger, 2008; Valenti, Cucchiarelli, & Panti, 2001). The
components of such evaluations, for some researchers, should include engagement level of the
learners (Jacobi, Astin, & Ayala, 1987; Kuh, 2003); interaction opportunities (Li, 2007; Kuh,
2003), or the quality and the accuracy of the learning materials available.
Another important caution that is frequently mentioned in the studies is being exposed
to distractors on the internet. Distractors, in a general sense, refer to irrelevant stimuli to the
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task on hand (Forster & Lavie, 2011). While online to complete a learning task, learners can
experience distraction because of various entertaining or commercial distractors present on the
internet. These could be chatting through social media, reading news or on other areas of
interest such as checking sports scores, playing online games, receiving adds or e-mail
messages (Lim, 2002; Thatcher, Wretschko, & Fridjhon, 2008; Wan & Chiou, 2006).
Although some studies indicate that these type of distractors can have positive influence on
learners’ performance due to the stress relief they create (e.g., Lavoie & Pychyl, 2001; Lim,
2002), the majority of research indicates that distraction hinders performance by affecting
concentration on task and leading to procastination (Andrade, 2012; Dembo & Eaton, 2000;
Rozek, Kemper, & McDown, 2012). For Njenga and Fourise (2008), “elearning in higher
education ... is being created, propagated and channeled ... . without giving educators the time
and opportunity to explore the dangers and rewards of elearning on teaching and learning” (p.
1).Thus, researchers indicate that when learning online, learners need to have high levels of
autonomous learning skills to be able to engage actively and efficiently in learning tasks (Wang,
Shannon, & Ross, 2013) and need to exhibit self regulated learning strategies (Ally, 2004;
Serdyukov & Hill, 2013) using specific strategies against online distractors. If learners are to
maintain their goal commitment to achive their learning goals against distractors, they need to
be aware of such distractors and apply specific strategies to avoid distraction.
Moving from these discussions, it is clear that there is a need for further research to explore
learners’ online learning experiences, their perceptions on online learning and the challenges
they face as well as the strategies and the skills they need to be equipped with in order to
optimize their learning performances. In this respect, the present study reports the preliminary
findings of a research carried out to explore online studying habits of university students and to
identify the challenges learners have when studying online and the strategies they need to build
against these challenges to attain their learning goals. The present study focuses specifically on
their perceptions on online learning, focusing particularly on their goal commitment strategies.
In addition, it was also aimed to find out if there were significant differences among the
participants’ online studying habits based on age, gender, and majoring variables.
Method
The study followed cross-sectional survey design, which refers to collecting data at one point
in time from a sample that represents a larger population to gather unbiased information on the
population from scratch in order to gain more insights (Owens, 2002). The data was collected
via Likert-Type questionnaire with the participation of 258 university students at three different
faculties, namely, education, engineering, and business administration. The questionnaire was
developed by the researchers through an extensive literature review and interviews with 73
students at a higher education institution (Cronbach’s Alpha =.82). However, because of the
space limits, only the responses for five items will be presented in this study. These are as
follows: I enjoy studying online (Item 1); I prepare a study plan before studying online and
apply it (Item 2); I am easily distracted when I study online (Item 3); I find precautions against
online distractors (Item 4); I use strategies against online distractors to attain my study goals
(Item 5).
Participants
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The participants of the study were 258 higher education students studying at a state
university. Table 1 displays their demographic information.
Table 1. Demographic Information of the Participants
Gender (%)
F
M
37,9

62,1

16-18

19-20

Age (%)
21-23
24-26

19,8

66,5

10,1

1,2

27+
2,4

Engineering

Facuty (%)
Education

Bussiness

60,9

32,7

6,5

The majority of the participant students were males. Most of the students were aged between
19 and 20 and were studying at Faculty of Engineering. Only few students were above the age
of 24.
Findings
The data was analyzed descriptively to find out the participants’ online study habits. In order
to explore possible differences in these habits based on age, gender, and majoring variables,
Kruskal Wallis Test for Independent Samples was calculated in addition to the descriptive
calculations for frequencies and percentages. The non-parametric test was applied because the
data did not show normal distribution.
Table 2. Frequency of and Device Used for Online Studying
Online studying frequency (%)
1/2 a
month
43,1

1/2 a
week
39,9

3+ a
week
12,9

Device used for online studying (%)

Everyday
4,0

Desktop
Computer
1,2

Laptop
Computer
17,3

Tablet/Ipad

Mobile
Phone
79,4

2,0

The results show that almost half of the students study online once or twice a month
followed by a significant number studying once or twice a week. Only few of the students state
that they study online everyday. As for the device they use, the majority indicate that they use
their mobile phones to study. While desktop computer and tablets are used by only very few
students, laptop is the second most frequently used device for online studying.
The responses of the participant students on some of the items in the questionnaire is
presented in the following tables.
Table 3. Differences in the Habits of Online Studying Based on Age Variable
Age
Group
17-20
21-23
24-27
28+

Item 1*
A/O
29.9
40
33.3
83.3

S
32.2
33.3
-

Item 2
R/N
37.8
60
33.3
16.6

A/O
30.8
40
33.3
16.6

S
35.9
40
16.6

Item 3*
R/N
33.1
20
66.6
66.6

A/O
52.6
36
33.3
33.3

S
35.5
32
33.3
-

Item 4*
R/N
16.9
32
33.3
66.6

A/O
53.7
14
-

S
32.2
58
66.6
33.3

Item 5
R/N
14.0
28
33.3
66.6

A/O
35.9
40
33.3
33.3

S
44.3
36
33.3
50

R/N
19.6
24
33.3
16.6

Independent Samples Kruskal-Wallis Test= .027* (The significance level is .05)

The results reveal significant differences for some of the items depending on age variable.
Accordingly, older students aged 28 and higher enjoy studying online more than the younger
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ones. Another significant difference was found on being easily distracted. The findings indicate
that more than half of the younger students get distracted easily while the majority of the older
students state that they are not easily distracted. When it comes to finding precautions against
online distractors, there is a statistically significant difference among the age groups. While the
youngest group states that they always find precautions against online distractors, the responses
are mostly for sometimes using such measures fora ge groups of 21-23 and 24-27. As for the
oldest group of students, the majority indicates that they do not use such precautions against
online distractors. The analyses show no statistically significant differences among age groups
for preparing a study plan and using strategies to attain their study goals.
Table 4. Differences in the Habits of Online Studying Based on Gender Variable
Gender

Item 1*

Item 2

Item 3*

Item 4 (35)

Item 5 (41)

A/O

S

R/N

A/O

S

R/N

A/O

S

R/N

A/O

S

R/N

A/O

S

R/N

Female

51.0

30.8

18.0

29.7

37.2

32.9

27.6

25.5

46.8

19.1

46.8

34

34

48.9

17

Male

13.6

34.4

51.9

33.1

35

31.8

65.4

25.7

8.8

18.1

50.6

31.1

37.6

40.2

22

Independent Samples Kruskal-Wallis Test= .037* (The significance level is .05)

The responses indicate statistically significant differences between gender groups for two
items: enjoying online studying and being easily distracted. Accordingly, while female students
enjoy online studying more than males and they are less distracted than males. There were no
significant differences between the two gender groups in terms of preparing a study plan,
finding precautions against online distractors, and using strategies to attain study goals when
studying online.
Table 5. Differences in the Habits of Online Studying Based on Majoring Variable
Faculty
Engineering
Education
Business

Item 1(12)
A/O S
43
53
37
26
8
3

R/N
55
18
5

Item 2 (17)
A/O S
48
58
26
23
5
8

R/N
45
32
3

Item 3 (30)
A/O S
58
61
27
28
1
10

R/N
32
26
5

Item 4 (35)
A/O S
25
79
18
34
3
9

R/N
47
29
4

Item 5 (41)
A/O S
57
68
27
31
6
9

R/N
26
23
1

Independent Samples Kruskal-Wallis Test= .536 (The significance level is .05)

The habits and the perceptions of the participant students did not differ based on their
majoring variable. Similar distributions can be observed for each department with no
statistically significant differences.
Discussion & Conclusion
The study presents the preliminary findings of a large scale research focusing on online
learning habits and perceptions of university students. The results indicate that learners’
perceptions on studying online differ based on age and gender variables. While female learners
enjoy studying online more than male learners, older learners indicate more positive responses
than younger ones. When it comes to getting distracted, male learners express higher levels of
distraction than females whereas younger learners are more distracted than older ones. In terms
of finding precautions, significant difference was found among age groups. Younger learners
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tend to apply more measures against online distractors compared to the older groups. However,
there were no statistically significant differences for preparing a study plan and using strategies
to attain study goals based on age, gender, and majoring. The students’ faculty did not have any
significant effect on any of the items, indicating that age and gender are stronger variables in
terms of online study habits than the field of study.
While online courses and online education in Turkey are not yet as common as some of the
Western countries, it is not possible to overlook at the growth of online opportunities for
learning as well as the increase in the use of the internet among higher education learners.
Therefore, educators need to equip learners with strategies and the skills necessary to attain
learner goals when studying online. Learners need to exhibit strategies to set attainable study
goals; maintain goal-commitment; persist when demotivated or distracted; engage in online
tasks more actively and autonomously; plan, regulate, monitör and evaluate their own learning
(Andrade, 2012; Seijts & Latham, 2011).
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИСТІК АЙМАҚТАРДЫ АУДАНДАСТЫРУ
ж.ғ.м., аға оқытушы Садыкова Дамежан Адилхановна
ҚазМемҚызПУ, Алматы қаласы
ТҮЙІНДЕМЕ
Туризм
әлемдік экономиканың жедел қарқынмен дамып келе жатқан
салаларының бірі. Сондықтан туризмді жаңа ғасырдың экономикалық феномені,
болашағы
жарқын
бизнесі деп болжалуда. Мақалада көрікті табиғат
ландшафттарымен әлемге әйгілі Қазақстандағы туризмді дамыту бағыттары мен
салалары, табиғаттың ерекшеліктерін
анықтауда рекреациялық
өлшемдерді
пайдалану, рекреациялық деңгейлері мен эстетикалық тартымдылығын анықтау
арқылы көрікті аймақтарды аудандастыру мәселелері қарастырылған. Бағалаудың
медико -биологиялық түрінде табиғи аймақтың адам ағзасына әсер ету қолайлылығы,
психолого -эстетикалық бағалауда –табиғат кешені, табиғат компоненттерінің адам
ағзасына,көңіл-күйіне тигізетін әсері, эстетикалық
бағалауда
морфологиялық
құрылымы, жер бедерінің ерекшеліктері, экзотикалық көріктілігі элементтеріне
байланысты ерекшеліктерін анықтау, технологиялық бағалауда рекреациялық қызмет
мақсатында табиғи және табиғатресурстарының техника және
технологиялық
тұрғыдан қолайлылығы ерекшеліктері айқындалады.
Кілт сөздер:туризм, аудан, аймақ, эстетика, ландшафт, экономика
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İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNİN
KULLANIMINA İLİŞKİN DAVRANIŞLARININ TEKNOLOJİ KABUL MODELİ
İLE ARAŞTIRILMASI: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Dr. Öğr. Üyesi Serpil KIR ELİTAŞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Çalışmada, iletişim fakültesi öğrencilerinin online alışveriş sitelerinin kullanımına ilişkin tutum
ve davranışlarını etkileyen faktörlerin Teknoloji Kabul Modeli (TKM) yardımıyla ortaya
konması amaçlanmıştır. Bu amaçla Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İletişim
Fakültesinde ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İletişim Fakültesinde eğitim gören 150
öğrenciye Eylül 2019’da bir anket uygulanmıştır. Verilerin analizinde, üniversite
öğrencilerinin online alışveriş sitelerinin kullanımına ilişkin tutum ve davranışlarını etkileyen
faktörler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve modelin uyumunu değerlendirmek amacıyla
Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır. YEM Analizi sonucunda algılanan kullanışlılık,
algılanan kullanım kolaylığının davranışa yönelik tutumu pozitif yönde etkilediği, davranışa
yönelik tutumun, davranışa yönelik niyeti ve davranışa yönelik niyetin de online alışveriş
sitelerinin kullanımına yönelik davranışını pozitif yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Online Alışveriş, Teknoloji Kabul Modeli (TKM), Yapısal Eşitlik
Modeli (YEM).
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNOVASYON KAPASİTELERİ İLE
GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Dr. Öğr. Üyesi Özden AKIN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Ekonomik gelişmenin temel dinamiklerinden olan girişimcilik ülkelerin bireysel ve
toplumsal refahını arttırmaktadır. Girişimciliğin başlıca nedeni bireylerin bağımsız iş yapma
isteğinin sonucunda hayallerini, ideallerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini gerçekleştirmek
için işletme kurma isteği duymasıdır. Girişimcilik başarısının sağlanabilmesinde kontrol odağı,
risk alma durumu, başarma ihtiyacı, belirsizliğe karşı toleranslı olma, güven ve yenilikçi olmak
gibi temel faktörlerin olması gerekmektedir. Girişimcilik boyutlarından olan inovasyon
Schumpeter’e göre girişimciliğin olmazsa olmazıdır. Bireyin kendi istihdamını ve kariyerini
önceden belirlemesi, girişimciliği öğrenme ve eğitimini alma konusunda oldukça önemlidir.
Özellikle üniversite öğrencilerinin üniversiteye gitmenin amaçlarını ve değerini yeniden
incelemesinde önemli bir fırsattır. Yükseköğretimin önemli amaçlarından birisi birçok sorunu
çözmede ihtiyaç duyulan inovatif bireyleri geliştirmektir. Eğitimin girişim başarısında önemli
rolü vardır. Bu çalışmada bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki
dört ayrı programda eğitim gören lisans öğrencilerinin inovasyon kapasiteleri ile girişimci
olmaya yönelik tutumları, gelecekle ilgili meslek seçimleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler
anket tekniği kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerinin kişilerarası, sosyal
ve bilişsel olmak üzere üç boyutta incelenen İnovasyon Kapasiteleri ile liderlik, yaratıcılık,
başarı, kişisel kontrol ve iş etiği olmak üzere beş boyutta incelenen Girişimciliğe Yönelik
Tutum ölçeklerinin geçerlilik ve güvenirlikleri yapılmıştır. Ayrıca cinsiyet, öğrencilerin
okudukları program ve sınıfları, aylık harcamaları, anne ve babalarının ne iş yaptıklarını
belirten kontrol değişkenleri kullanılmıştır. Modelin testi için kovaryans temelli SEM’den
normal dağılım ve örneklem yeterliliğinde üstünlükleri olan faktör temel eklentili PLS-SEM
yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucu öğrencilerin inovasyon kapasitesi alt boyutları
ile girişimciliğe yönelik tutum alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Girişimcilikle ilgili eğitim programlarının bireylerin algılanan davranış kontrolleri ve öz
yeterliliğinin girişimci niyetleri üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimci yönelimlilik, İnovasyon kapasitesi, Lisans öğrencileri
1. GİRİŞ
Ekonomik gelişmenin temel dinamiklerinden olan girişimcilik ülkelerin refahını
arttırmaktadır. Girişimciliğin başlıca nedeni bireylerin bağımsız iş yapma isteğinin sunucunda
hayallerini, ideallerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini gerçekleştirmek için işletme kurma
isteği duymasıdır. Bireyin kendi istihdamını ve kariyerini önceden belirlemesi, girişimciliği
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öğrenme ve eğitimini alma konusunda oldukça önemlidir. Yükseköğretimin önemli
amaçlarından birisi birçok sorunu çözmede ihtiyaç duyulan inovatif bireyleri geliştirmektir.
Üniversitelerin öğrenciler üzerindeki inovasyon becerisinin etkisinin ölçülmesinde
öncelikle inovasyonun ne olduğu ve inovasyonun eğitimle ilişkili olup olmadığının nasıl
değerlendirileceği önemlidir. Yenilikçi bireyler hazırlamakla ilgilenen eğitimciler, öğrenme
ortamlarını ve öğrencilerin yenilik kapasitelerini geliştirmek için tasarlanmış fırsatlar, bireyin
geliştirebileceği bir dizi kendini algılama (örneğin motivasyon) ve yeteneklerini (örneğin
yaratıcı bilişi) içeren bir ortam sunmalıdır. İnovasyonun eğitimle ilişkili olup olmadığını
üniversite ortamında ölçmek için, girişim eğiliminin bu ortamda olup olmadığını tespit etmek
önemlidir. Ayrıca eğitimcilerin zaman içerisinde öğrencilerin gelişmelerine yardımcı olmak
için kullanabilecekleri teorileri de dâhil ederek, girişimsel nitelikleri ve zihniyetini ortaya
koymak önemlidir.
Bu çalışmada bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki dört
ayrı programda eğitim gören lisans öğrencilerinin inovasyon kapasiteleri ile girişimci olmaya
yönelik tutumları, gelecekle ilgili meslek seçimleri ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler anket
tekniği kullanılarak ölçülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin seçilme
sebebi, kendi işini kurma hedefinde olduğu ve potansiyel girişimci adayları olabilecekleri
düşüncesidir.
2. LİTERATÜR
Bireyin kendi istihdam ve kariyer hedefini önceden belirlemesi, girişimciliği öğrenme
ve eğitimini alma konusunda oldukça önemlidir. Bireylerin mesleki kariyer seçimleri ekonomik
durum, yaş, cinsiyet, fiziksel durum, zekâ, idealler ve benlik kavramı gibi faktörlere bağlı olarak
değişmektedir (Temel, 2006). Özellikle üniversite öğrencilerinin üniversiteye gitmenin
amaçlarını ve değerini yeniden gözden geçirmesinde önemli bir fırsattır. Üniversite
kurumlarının etkinliklerini değerlendirilmesine “yaratıcı düşünce” (Selznick ve Mayhew, 2018)
dâhil edilmektedir. Yükseköğretimin önemli amaçlarından biri de birçok sorunu çözmede
ihtiyaç duyulan yenilikçi bireyleri geliştirmektir. Üniversiteler öğretim, öğrenme ve araştırma
bağlamında öğrenciler ve akademisyenlerin radikal yenilik düşüncesini ve fırsatını tanımalarını
teşvik eden stratejiler tasarlamalıdırlar.
Bandura (1992), bir girişimin başarılmasında eğitimin önemli bir rolü olduğunu
söylemektedir. Ona göre girişimin başarısında önemli bir yeri olan öz yeterlilik yaparak
öğrenmede (learning by doing) ile sağlanır ve bu durumun bireyin gelecekte alacağı görevlerde
önemli etkisi olduğunu düşünmektedir. Bunun sonucunda kazanılan deneyimler, bireylerin
kendilerini başkalarıyla karşılaştırarak kendi yeteneklerinin yargılarını oluşturma yardımcı
olabilmektedir (Cox, Mueller, & Moss, 2002).
Selznick ve Mayhew (2018) üniversite öğrencilerinin inovasyon kapasitelerinin ölçmek
amacıyla yaptıkları çalışmada konuyu kişisel, sosyal ve bilişsel olmak üzere üç boyutta
incelemişlerdir. kişisel boyutu motivasyon, proaktif olma ve kendini kavrama alt boyutlarıyla
incelemişlerdir. Sosyal boyutu ağ, ikna edici iletişim ve takım çalışması boyutu şeklinde
değerlendirmişlerdir. Bilişsel boyutu ise yaratıcılık, inovasyon niyeti ve risk alma alt
boyutlarıyla incelemişledir.
Morris, Webb, Fu ve Singhal (2013) inovasyonu eğitimin bir çıktısı olarak
konumlandırmıştır. Farklılığa karşı takım çalışması (teamwork across difference), ikna edici
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iletişim ve ağ oluşturma gibi birbirleriyle tutarlı olan üç boyutun yeni fikirlerin üretilmesi ve
uygulanmasında önemini ortaya koymuşlardır.
Girişimcilikle ilgili eğitim programlarında, bireylerin algılanan davranış kontrolleri ve
öz yeterliliğinin girişimci niyetleri üzerinde olumlu etkisi olduğu görülmektedir (Fayolle,
Gailly, & Lassas-Clerc, 2006; Wilson, Kickul, Marlino, Barbosa, & Griffiths, 2009). Ayrıca
potansiyel girişimci adayı olan gençler arasında yapılan bazı çalışmalarda (Kourilsky ve
Walstad, 1998; Marlino ve Wilson, 2003; Wilson, Marlino, & Kickul, 2004) kadınların
erkeklere göre girişimcilik kariyerlerine daha az ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Çalışma amacı çerçevesinde Selznick ve Mayhew’in (2018) İnovasyon Kapasitesi
(kişisel, sosyal ve bilişsel olarak üç ana boyut); Athayde’nin (2009) Girişimciliğe Yönelik
Tutum (liderlik, yaratıcılık, başarı, kişisel kontrol, iş etiği olarak beş boyut) biçimindeki kavram
kısıtına sahiptir. Çalışmanın saha çalışması 2019 yılında yapılmış olup mekân ve araştırma
birimi olarak bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesindeki tüm
bölümlerdeki öğrenciler seçilmiştir. Araştırmada olguları ortaya çıkaracak, geçerlik ve
güvenilirliğinin yüksek olduğu görülen hazır ölçekler ankette uygulanmıştır.
Araştırma Modeli (Şekil 1) öğrencilerin İnovasyon Kapasitesinin (ics) Girişimciliğe
Yönelik Tutuma (ate) ve Gelecekle İlgili İstihdam Seçeneklerine (büyük işletmede
çalışma=wib, küçük işletmede çalışma=wis, kendi işletmesi=wie, profesyonel meslek=wip,
işsiz=wiu) ayrıca bu istihdam seçeneklerinin Girişimciliğe Yönelik Tutuma (ate) etkisi şeklinde
oluşturulmuştur. Ayrıca Girişimciliğe Yönelik Tutumun (ate) demografik değişkenlere maruz
bırakılıp bırakılmadığını anlamak için kontrol değişkenleri kullanılmıştır. Bunlar; cinsiyet
(gender / kadın, erkek), öğrencinin okuduğu lisans programı (program / işletme, iktisat, kamu,
maliye), örgün durumu (type / normal öğretim, ikinci öğretim), bulunulan sınıf (level / 1,2,3,4),
babanın ve annenin işi (father, mother / kamu çalışanı, özel işletme çalışanı, serbest meslek,
kendi işletmesi var, işsiz/çalışmıyor, emekli) ve aylık harcama (expend / 500 TL ve altı, 10011500 TL, 1501-2000 TL, 2001-2500 TL, 2501-3000 TL, 3001 TL üstü) şeklindedir.

Şekil 1. Araştırma modeli
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Ankette iki ayrı ölçek kullanılmıştır. İlk olarak, öğrencilerin inovasyon kapasitelerini
ölçmek için Selznick ve Mayhew’in (2018) İnovasyon Kapasitesi ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte,
kişisel, sosyal ve bilişsel olarak üç ve her boyutta üçer boyut olmak üzere toplam dokuz alt
boyut bulunmaktadır. Her boyutta 4 ile 6 ifade arası olmak üzere toplam 42 ifade vardır.
Öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumunu ölçmek için ise Athayde’nin (2009) Girişimciliğe
Yönelik Tutum ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte liderlik, yaratıcılık, başarı, kişisel kontrol, iş etiği
olarak beş boyut olmak üzere her bir boyutunda 4-6 arasında ifade bulunmakta, toplamda 24
ifade yer almaktadır. Her iki ölçeğin de Türkçeye çevrisi yazarlar tarafından yapılmıştır.
Güvenirlik analizlerinde (Cronbach Alpha) Girişimciliğe Yönelik Tutum 0,864 ve İnovasyon
Kapasitesi 0,950 bulunmuş olup ölçekler oldukça güvenilirdir.
Öğrencilerin gelecekte hangi işte (istihdam alanında) olacağına yönelik düşüncelerini
ölçmek için Athayde’nin (2009) Gelecekle İlgili İstihdam Seçeneği soruları ele alınmıştır. Beş
farklı istihdam seçeneğinde “Gelecek dört yıldaki muhtemel durum”un belirtilmesi istenmiştir.
Ölçeklerde ‘hiç katılmıyorum’dan (1 puan) ‘tamamen katılıyorum’a (5 puan) doğru sıralanan
5’li Likert tipi ölçüm aracı kullanılmıştır.
Anakütleyi (2240) temsilen tesadüfü zümrelere (program ve sınıf temelli) göre
örneklem esas alınmış olup buna karşılık gelen (420) anket toplanmaya çalışılmıştır. Toplanan
450 anketin 32 adetinde 10 ve daha fazla değişkende eksik veri olduğundan bu örnekler
çıkarılarak, 422 anket analize dâhil edilmiştir. Anketlerde; uç değer, kayıp değerler, çarpıklık
ve basıklık problemi ayrıca tutarsız veri olmadığı görülmüş, eksik ortalama ve medyanla
doldurulmuştur. Sistematik cevaplamama önyargısı (Armstrong ve Overton, 1977) olmadığı
görülmüştür. Ortak yöntem önyargısının (Podsakoff vd., 2003) olup olmadığına yönelik
Harman’ın tek faktör testi (Podsakoff ve Organ, 1986) uygulanmış ve açımlayıcı faktör analizi
(AFA) sonucu açıklama gücü % 50’nin çok altında olduğundan ortak yöntem tutarsızlığının da
olmadığı sonucuna varılmıştır.
İstatistiki yöntemlerden biri olan Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) teoriye dayalı olarak,
değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tahmin etmeye çalışan bir yöntemdir. Analiz için
kısmi küçük kareler yol analizi (PLS-SEM) yöntemine dayalı olan Warp-PLS 6.0 analiz
programı kullanılmıştır. SEM’in bir türü olan PLS-SEM varyans temeline dayalı olarak çalışan
ve non-parametrik olmasından dolayı çok kullanışlı bir analiz yöntemidir. Bu nedenle verinin
normal dağılım olması gerekmez. Küçük örneklemlerde ve karmaşık modellerde daha etkili
çalışmaktadır (Kock, 2018).
Analizde PLS-SEM yöntemi için Warp-PLS 6.0 programı kullanılmıştır. Bu program
faktör temelli doğrulayıcı faktör analizi (DFA) de yapabildiği için bu programın 6. sürümü
kullanılmıştır (Kock, 2019). Ölçekler tek havuz şeklinde DFA yapılmış olup bu analizde
program doğrulayıcı yöntem olarak Maksimum likelihood ve döndürme tekniği olarak Oblique
tekniği kullanılmaktadır. Faktör yükü olarak 0,50’nin üzeri ve bu göstergelerin faktör yükü p
anlamlılık düzeyi olarak 0,05 belirlenmiştir. Modelde tüm göstergeler yansıtmalı (reflective)
olarak belirlenmiştir. Ölçek güvenirlik ve geçerlilik istatistik ve eşik değerleri olarak bütünleşik
güvenirlik (CR≤0,70), ortalama açıklanan varyans (AVE≤0,50), Cronbach alfa güvenirliliği
(CA≤0,70) ve tam çoklu doğrusal bağlantı VIF (FCVIF≤5) olarak belirlenmiştir. Regresyon
analizi öncesinde boş verilerin doldurma algoritması olarak ortalama doldurma, içsel model
analiz algoritması olarak Warp3 ve analizde yeniden örnekleme yöntemi olarak Bootstrapping
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(yeniden örnekleme sayısı 100) olarak belirlenmiştir. Bu analizde modelin kabul edilebilir iyi
uyum istatistileri olarak Average path coefficient (APC), Average R-squared (ARS), Average
adjusted R-squared (AARS) için p≤0,05 anlamlılık düzeyi, Average block VIF (AVIF) ≤5 (ideal
≤3,3), Average full collinearity VIF (AFVIF)≤ 5 (ideal ≤3,3), Tenenhaus GoF (GoF) ≥ 0,36,
Sympson's paradox ratio (SPR) ≥ 0,7 (ideal =1), R-squared contribution ratio (RSCR) ≥ 0.9
(ideal=1), Statistical suppression ratio (SSR) ≥ 0,7, Nonlinear bivariate causality direction ratio
(NLBCDR) ≥ 0,7 ve Standardized root mean squared residual (SRMR) ≤ 0.1’dir (Kock, 2018).
Tablo

1.

Çalışanların

demografik

özellikleri

ile

ilgili

veriler

4. BULGULAR
4.1. Demografik Bulgular
Tablo 1’den de görüldüğü üzere katılımcıların % 56’sı kadındır. Katılımcıların % 34,8’i
işletmede; % 20,6’sı iktisatta; % 34,7’si kamu yönetiminde ve % 9,9’u maliyede okumaktadır.
Katılımcıların sınıflara dağılımı yaklaşık olarak eşittir. Katılımcıların % 81,8’i normal
öğrenimde okumaktadır. Katılımcıların aylık harcama dağılımına bakıldığında % 44,1’i aylık
harcamalarının 501-1000 TL arasında olduğunu, % 36,6’sı ise 500 TL’den daha düşük
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olduğunu beyan etmişlerdir. Katılımcılar babalarının işini % 30,6’sı serbest meslek, % 23,5’i
emekli; annelerinin işini ise % 83,4’ü çalışmıyor/işsiz şeklinde işaretlemişlerdir.
4.2. Ölçek Geçerlilik ve Güvenirlikleri
Model analizinden önce öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumları ve inovasyon
kapasitelerini ölçen ölçeklerin alt boyutları olması nedeniyle yapı geçerlilik ve güvenirliklerine
yönelik birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Literatürde belirtilen
birincil düzeyde girişimciliğe yönelik tutum beş boyut (Athayde, 2009) ve inovasyon
kapasitesine (Selznick ve Mayhew, 2018) yönelik dokuz boyut için faktörler oluşturularak
bunların göstergeleri tanımlanmıştır. WarpPLS’ın 6.0’ın versiyonunda yer alan “Faktör Temelli
PLS Tip CFM3” analizinden yararlanarak kovaryans temelli SEM’dekine benzer göstergelerin
değerlerini temel alan doğrulayıcı analiz yapılmıştır (Kock, 2019).
Öncelikle göstergeler arasındaki 0,85 gibi daha yüksek bir korelasyonların olmaması
gerekmektedir. Göstergeler arasındaki korelasyonların mutlak değer olarak en yüksek değerin
0,74 olması çoklu doğrusallık probleminin olmadığının bir göstergesidir. Tablo 2’deki ölçek
göstergelerinin faktör yüklerine bakıldığında hiçbir göstergenin 0,50’nin altında olmadığı,
göstergelerin farklı bir faktöre yüksek şekilde yüklenmediği ve standart hatanın en fazla 0,061
olduğu ve tüm göstergelerin 0,01 düzeyinde anlamlı olduğu görülmektedir. Bu anlamda
göstergelerin faktörlerinin doğru yapılandığı görülmektedir. Buna karşın Tablo 3’teki yapılarla
ilgili geçerlilik ve güvenirliklerine bakıldığında faktör güvenirliklerinin (CR ve CA)
literatürdeki (Kock, 2018) kesme noktasının (0,70) üstünde olmasına karşın bazı faktörlerin
AVE değerlerinin kesme noktası olan 0,50’nin altında olduğu (atel, atep, atea, atee, icsip, icsci)
ve ayırma analizi olarak kabul edilen faktörün AVE’sinin karesinin diğer faktörlerin
korelasyonlarından daha düşük (atel, atea, icsip, icsii, icscc, icsci) olduğu görülmektedir. Bu
nedenle öncelikle faktöre düşük katkı sunan (0,65’in altı) ve farklı faktöre de yüksek katkı
sunan (0,30-0,50 arasında) 14 gösterge sırasıyla analizden çıkarılmıştır (atel1, atel3, atep17,
ate18, atea11, atea13, atee21, atee22, atee23, atee24, icsci14, icssp23, icscr41, icscr42).
Girişimciliğe yönelik tutum içerisinde yer alan atea faktörü iki göstergeye düştüğü halde
AVE’nin karesinin liderlik (atel) faktörüyle olan korelasyonundan daha düşük olması ve ayrıca
kişisel kontrolün (atep) de iki göstergeye düştüğü halde AVE, CA ve CR değerleri istenen
noktaya ulaşmadığından her iki faktör, analizden olduğu gibi çıkarılmıştır. Tablo 4’de birincil
düzey doğrulayıcı faktör analiziyle ulaşılan geçerlilik ve güvenirlik sonuçları gösterilmektedir.
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Tablo 2. Ölçek göstergelerinin faktör yükleri
atel

atec

atea

atep

atee

icsim

icsip

icsii

icssn

icssp

icsst

atel1

(0.58) 0.03

-0.24

0.08

0.02

-0.14

0.05

0.01

-0.10

0.22

-0.02 -0.10 -0.03 0.05

0.047

atel2

(0.68) 0.09

0.04

-0.16 -0.08

0.12

0.11

0.03

-0.06

0.04

0.06

-0.13

0.04 0.05

0.034

atel3

(0.64) 0.08

-0.38

0.05

0.01

0.12

-0.10

0.09

-0.08

0.16

-0.03 -0.19

0.04 0.07

0.04

atel4

(0.67) -0.06 -0.18

0.18

0.02

0.04

-0.06

0.07

0.05

-0.15

0.03

0.13

-0.10 -0.04

0.04

atel5

(0.77) -0.08

0.07

-0.03

0.07

-0.11

0.03

-0.14

0.06

-0.13

0.03

0.11

0.03 -0.11

0.034

atel6

(0.73) -0.11

0.19

-0.10

0.02

-0.03 -0.06 -0.01

0.04

-0.24 -0.04

0.09

0.05 -0.05

0.043

atec7

0.16 (0.68) 0.03

-0.08

0.01

-0.04

0.04

-0.04 -0.04 -0.01

0.03

-0.06 -0.04 0.10

0.04

atec8

-0.02 (0.78) 0.01

-0.03 -0.04

0.03

-0.10

0.03

0.04

-0.04

0.03

-0.06

0.03 -0.01

0.041

atec9

-0.14 (0.78) -0.02

0.04

-0.06

0.02

0.04

-0.14

0.10

0.13

-0.16

0.01

0.03 -0.03

0.035

atec10

-0.05 (0.77) 0.01

0.05

0.03

-0.01 -0.08

0.03

-0.05 -0.10

0.00

0.14

-0.02 -0.04

0.048

atea11

-0.29

0.12 (0.63) -0.11

0.09

0.03

-0.06

0.10

0.00

-0.19

0.12

-0.19 0.10

0.046

atea12

0.02

0.07 (0.71) -0.03 -0.09

0.13

0.02

0.01

-0.08 -0.20

0.23

0.00

-0.05 -0.18

0.044

atea13

-0.27 -0.09 (0.63) 0.03

-0.13 -0.12

0.04

0.08

0.15

-0.07 -0.21

0.20 0.03

0.041

atea14

0.07

0.05

-0.04

0.02

-0.02

0.03

0.09

-0.08 0.01

0.033

atep15

0.00

0.00

0.00 (0.66) -0.15

0.03

0.19

-0.19 -0.12 -0.10 -0.04

0.18

-0.06 0.12

0.046

atep16

0.03

-0.05 -0.01 (0.66) -0.01

0.09

-0.18

0.13

0.04

-0.02

0.06

-0.12

0.00 -0.07

0.042

atep17

-0.23

0.14

0.06 (0.56) 0.06

-0.26

0.15

-0.02 -0.03

0.07

-0.02

0.01

0.03 -0.07

0.056

atep18

0.17

-0.07 -0.21 (0.67) 0.09

0.05

-0.04

0.04

0.07

0.02

0.01

-0.02 -0.02 -0.05

0.038

atee19

0.03

-0.09

0.13

-0.09 (0.63) 0.10

-0.05 -0.08 -0.06

0.05

0.05

0.09

-0.18 0.04

0.035

atee20

0.02

-0.04

0.15

-0.09 (0.66) 0.16

-0.26

0.08

0.00

0.05

0.00

-0.02

0.03 -0.04

0.04

atee21

-0.01 -0.01 -0.23

0.10 (0.58) -0.10 -0.16

0.05

-0.07 -0.06

0.13

0.05

0.04 0.12

0.047

atee22

-0.01

0.05

-0.06 -0.03 (0.70) -0.08

0.03

0.02

0.05

-0.06

0.00

-0.04

0.09 -0.02

0.061

atee23

0.15

0.07

-0.22

0.12 (0.61) -0.21

0.13

-0.06

0.07

0.02

-0.15 -0.02

0.05 -0.14

0.048

atee24

-0.10 -0.09

0.13

-0.02 (0.63) -0.20

0.19

-0.04

0.00

0.00

-0.07 -0.03

0.08 0.00

0.037

icsim1

0.10

0.16

-0.17 -0.06

0.07 (0.73) 0.05

-0.04

0.06

-0.05 -0.17 -0.07

0.05 0.06

0.036

icsim2

0.00

-0.05

0.00

-0.02 -0.16 (0.74) 0.00

-0.09 -0.03

0.02

0.14

-0.04 0.00

0.032

icsim3

0.04

0.05

-0.11 -0.05 -0.08 (0.78) 0.04

-0.06 -0.09

0.11

-0.04 -0.02 -0.04 0.04

0.029

icsim4

-0.06 -0.04

0.01

0.03

0.02 (0.76) 0.11

-0.01 -0.09 -0.04 -0.07

0.04

0.06 -0.03

0.044

icsim5

-0.10 -0.12

0.28

0.07

-0.07 (0.67) -0.29

0.15

-0.09

0.17

-0.11 -0.10 -0.11

0.041

icsip6

0.02

-0.07

0.20

0.00

-0.11 -0.04 (0.69) -0.26 -0.02 -0.02

0.12

0.01

-0.04 -0.01

0.036

icsip7

-0.16

0.04

0.04

0.04

0.02

-0.15 (0.71) -0.27

0.13

-0.17

0.04

-0.06 -0.12

0.04

icsip8

0.17

-0.06 -0.11 -0.03

0.00

-0.10 (0.69) 0.14

-0.07 -0.05 -0.10 -0.04

0.06 0.01

0.044

icsip9

-0.03 -0.05 -0.22

-0.02

0.21 (0.67) 0.19

-0.12 -0.04

0.02 0.05

0.045

-0.03 -0.03

0.01 -0.10

0.037

0.25

-0.17 0.04

0.037

0.01

-0.09 (0.73) -0.04 -0.06 -0.07

0.06

-0.13 -0.01 -0.03 -0.01 -0.11

0.12

0.18

-0.07

Std.H.

0.14

icsii11

-0.05 -0.05

0.14

-0.01 -0.08

icsii12

0.01

-0.01

0.03

-0.01 -0.02 -0.21 (0.74) -0.07

0.08

-0.05 -0.26 -0.01 -0.01

0.037

icsii13

-0.01 -0.01 -0.22

0.02

0.05

0.17

0.06

-0.15 -0.29

0.08 0.00

0.037

icsii14

-0.10

0.05

0.17

-0.03

0.04

-0.11 -0.21 (0.65) 0.21

0.01 0.06

0.047

icssn15

0.00

0.04

-0.01

0.13

-0.05 -0.02 -0.14 -0.04 (0.67) 0.02

-0.06 -0.06 -0.07 0.00

0.048

icssn16

-0.03

0.03

0.02

-0.07 -0.04

0.02 (0.80) -0.15 -0.06 -0.02 -0.02 0.04

0.038

icssn17

0.02

0.06

-0.11 -0.07

icssn18

-0.05 -0.09

0.14

0.02

icssp19

-0.10 -0.04

0.20

-0.07 -0.07

0.04

-0.07 -0.06

icssp20

0.05

-0.02

0.04

-0.04

0.03

-0.08

icssp21

-0.13

0.06

0.02

-0.01 -0.04

0.01

0.01
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0.03

0.09

0.10

icsci icscr

icsii10

0.01

0.30 (0.71) -0.01

0.01

icscc

0.01 (0.73) -0.18 -0.19
-0.12 (0.71) -0.01

-0.11 -0.08

0.01

0.12

0.09

0.04

-0.02 -0.02 (0.77) -0.06 -0.12

0.00

-0.09 -0.05 -0.05 (0.64) 0.12

0.01

0.31

0.04

0.12 -0.07

0.041

0.18

0.04

-0.10 0.04

0.047

0.04 (0.74) -0.02

0.05

-0.06 -0.02

0.035

0.01

-0.22 -0.02 (0.77) -0.10

0.04

0.02 -0.03

0.032

0.05

0.10

0.04

-0.05 -0.04

0.035
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icssp22

0.13

-0.10 -0.13

icssp23

-0.10

0.11

icsst24

0.05

-0.05

icsst25

0.13

-0.01 -0.24

icsst26

0.02

-0.02 -0.05

0.13

icsst27

-0.17 -0.03

0.30

-0.07 -0.05 -0.02 -0.06

0.06

0.00

icscc28

0.02

-0.02

0.04

0.02

-0.13

0.11

0.00

icscc29

0.01

0.01

0.00

0.03

icscc30

0.03

0.05

-0.13

0.06

icscc31

-0.13 -0.08

0.25

-0.06

icscc32

0.05

0.02

0.11

-0.02

0.05

-0.15 -0.07 (0.76) -0.10 -0.08

-0.22

0.09

-0.05

0.02

0.05

0.25

-0.02 (0.63) 0.23

0.02

-0.05 -0.01

0.03

0.05

0.00

-0.09

0.01 (0.73) 0.00

-0.11 -0.11

0.042

0.06

0.09

0.01

0.05

-0.02 -0.12 -0.06 (0.75) -0.02

0.03 -0.05

0.037

0.06

-0.07 -0.03 -0.09 -0.08

-0.01 (0.72) -0.15

0.16 0.04

0.037

-0.07 (0.74) 0.09

-0.15 0.08

0.044

-0.08

0.06 (0.71) -0.13 0.25

0.037

0.08

0.01 (0.76) -0.05 0.00

0.036

icsci33

-0.05 -0.06

0.04

-0.03

icsci34

-0.09

0.03

0.04

icsci35

0.03

-0.06 -0.02

icsci36

0.14

icscr37
icscr38

0.01

-0.12

0.00

0.03

-0.10 -0.05 -0.01

0.13

-0.12 -0.03 -0.12

0.05

-0.04

0.14

-0.13 -0.03 -0.03

0.07

0.07

0.02

-0.05

0.11

0.02
0.00

0.08

-0.16 -0.04

0.08

-0.10 -0.03 -0.05

0.21

0.00

0.25

0.01

-0.22 -0.02

0.04

-0.12

0.15

-0.31

0.01

0.22

-0.03 -0.18 -0.06

0.08

0.00

0.08

0.05

0.01

icscr39

-0.20

0.00

0.16

0.05

-0.14

0.01

-0.16

0.10

0.11

-0.06 -0.02

icscr40

-0.04

0.04

0.03

-0.02 -0.08

0.12

0.02

-0.10 -0.08 -0.11 -0.06

icscr41

-0.23 -0.04

0.21

-0.11

-0.18 -0.08

0.09

0.10

2019

-0.16 -0.05 -0.02

0.035
0.046

-0.06 -0.05 (0.73) -0.17 -0.04

0.043

-0.13 -0.05

0.03

0.038

-0.10

0.06

-0.08 -0.04 (0.68) 0.25 -0.24

0.04

0.12

-0.11

0.11

-0.11

0.11 (0.71) -0.03

0.042

0.00

-0.04 -0.07 -0.06 -0.10

0.08

-0.06

0.05 (0.77) -0.09

0.036

-0.02

0.11

-0.02 -0.07 -0.04 -0.18

0.26

-0.21 (0.75) 0.01

0.033

-0.18 -0.17 (0.71) 0.00

0.038

-0.03

0.14

0.18

0.13 (0.67)

0.039

0.07

-0.07 -0.24

0.19 (0.70)

0.04

0.01

-0.26 (0.71)

0.041

0.18

-0.09 (0.74)

0.042

-0.15 -0.04 (0.62)

0.043

0.14

0.00

0.11 0.06

-0.02

0.02

-0.08 (0.68) -0.12 -0.09

0.02

icscr42 -0.06 0.03 -0.06 0.10 -0.03 0.10 -0.08 0.15 -0.03 0.07 -0.06 -0.10 -0.03 (0.72) 0.039
Not: Faktör yükleri birleştirilmiş yükler ve kesişen yüklerdir. Tüm değerler p<0.001 düzeyinde anlamlıdır.
atel=liderlik; atec=yaratıcılık; atea=başarı; atep=kişisel kontrol; atee=iş etiği; icsim=motivasyon; icsip=proaktif olma;
icsii=kendini kavrama; icssn=ağ kullanma; icssp=ikna edici iletişim; icsst=takım çalışması; icscc=yaratıcılık; icsci=inovasyon
niyeti; icscr=risk alma; Std.H.=standart hata.

Tablo 3. Birincil düzey ölçek geçerlilik ve güvenirlikleri (ilk analiz)
atel atec atea atep atee icsim icsip icsii icssn icssp icsst icscc
(0.68)
0.38 0.81 0.38 0.24 0.39 0.42 0.45 0.41 0.58 0.38 0.46
atel
0.38 (0.75) 0.39 0.21 0.42 0.41 0.56 0.54 0.30 0.39 0.52 0.41
atec
0.81 0.39 (0.68) 0.52 0.36 0.47 0.49 0.47 0.40 0.58 0.42 0.47
atea
0.38 0.21 0.52 (0.64) 0.23 0.33 0.23 0.31 0.27 0.37 0.26 0.30
atep
0.24 0.42 0.36 0.23 (0.64) 0.63 0.52 0.43 0.32 0.33 0.41 0.35
atee
0.39 0.41 0.47 0.33 0.63 (0.74) 0.62 0.58 0.48 0.50 0.50 0.57
icsim
0.42 0.56 0.49 0.23 0.52 0.62 (0.69) 0.74 0.54 0.48 0.60 0.61
icsip
0.45 0.54 0.47 0.31 0.43 0.58 0.74 (0.71) 0.58 0.63 0.65 0.79
icsii
0.41 0.30 0.40 0.27 0.32 0.48 0.54 0.58 (0.72) 0.55 0.55 0.54
icssn
0.58 0.39 0.58 0.37 0.33 0.50 0.48 0.63 0.55 (0.73) 0.62 0.64
icssp
0.38 0.52 0.42 0.26 0.41 0.50 0.60 0.65 0.55 0.62 (0.74) 0.64
icsst
0.46 0.41 0.47 0.30 0.35 0.57 0.61 0.79 0.54 0.64 0.64 (0.71)
icscc
0.44 0.39 0.55 0.38 0.29 0.54 0.56 0.66 0.50 0.57 0.60 0.74
icsci
0.48 0.38 0.54 0.38 0.37 0.51 0.57 0.57 0.45 0.54 0.54 0.62
icscr
0.84 0.84 0.77 0.73 0.80 0.85 0.78 0.83 0.81 0.85 0.83 0.84
CR
0.84 0.84 0.77 0.73 0.80 0.85 0.78 0.83 0.81 0.85 0.83 0.84
CA
0.47 0.57 0.46 0.41 0.41 0.54 0.47 0.50 0.52 0.53 0.54 0.51
AVE
3.34 1.75 4.13 1.47 1.90 2.44 3.06 4.08 1.86 2.58 2.47 3.78
FCVIF
-0.13 -0.80 -0.17 0.14 -0.86 -0.47 -0.24 -0.39 -0.35 -0.12 -0.41 -0.63
yatıklık
-0.41 0.25 -0.27 -0.27 0.58 0.20 -0.37 0.20 -0.20 0.05 0.20 1.04
basıklık
Not: Çapraz biçimde yerleştirilmiş, koyu, parantez ve italik değerler AVE’nin karesidir.
www.akdenizkongresi.org
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icsci
0.44
0.39
0.55
0.38
0.29
0.54
0.56
0.66
0.50
0.57
0.60
0.74
(0.73)
0.62
0.82
0.82
0.54
2.90
-0.29
-0.04

icscr
0.48
0.38
0.54
0.38
0.37
0.51
0.57
0.57
0.45
0.54
0.54
0.62
0.62
(0.69)
0.85
0.85
0.48
2.13
-0.38
0.19
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İkinci düzey analiz için birinci düzeyde yapısal geçerliliği ve güvenirliği sağlayan
girişimsel yönlülüğün kalan üç boyutu (atel, atec, atee) ve inovasyon kapasitesinin dokuz alt
boyutunu, literatürde (Selznick ve Mayhew, 2018) belirtilen üç ayrı üst boyutunda yapısal
geçerliliğin ve güvenirliğin test edilmesi amacıyla birleştirilmiştir. Faktörler arasındaki yapılan
korelasyon analizinde en yüksek ilişkinin 0,695 olduğu görülmüştür. Tablo 4’te CR, AVE, CA
ve FCVIF değerlerinin özellikle girişimciliğe yönelik tutum ölçeğinde istenen geçerli ve
güvenilir sonuçları vermediği görülmektedir. Ayrıca inovasyon kapasitesi alt boyutlarının
birbiriyle yüksek bir şekilde kovaryansa sahip olduğu ve ilgili faktörlerin AVE’sinin karesinin
diğer boyutlardan daha düşük olduğu görülmektedir. Bu nedenle ikinci düzeye geçilmeden
birinci düzeyde bırakılarak model analizine geçilmiştir.

Tablo 4. Birinci ve ikinci düzey ölçek geçerlilik ve güvenirlikleri
ate

icsi

atel

atel atec
(0.7) 0.32

atec

0.32 (0.75) 0.33

0.41

0.52

0.53

0.30

0.35

0.51

0.39

0.39

0.38

atee

0.27 0.33

(0.79) 0.59

0.36

0.36

0.27

0.34

0.35

0.32

0.25

0.33

icsim

0.35 0.41

0.59

(0.74) 0.53

0.57

0.48

0.47

0.49

0.53

0.54

0.52

icsip

0.38 0.52

0.36

0.53

(0.74) 0.60

0.52

0.44

0.55

0.48

0.49

0.51

icsii

0.39 0.53

0.36

0.57

0.60

(0.73) 0.55

0.57

0.64

0.71

0.64

0.55

icssn

0.39 0.30

0.27

0.48

0.52

0.55

(0.72) 0.52

0.55

0.51

0.50

0.47

icssp

0.53 0.35

0.34

0.47

0.44

0.57

0.52

(0.76) 0.57

0.62

0.55

0.53

icsst

0.34 0.51

0.35

0.49

0.55

0.64

0.55

0.57

(0.74) 0.63

0.60

0.55

icscc

0.44 0.39

0.32

0.53

0.48

0.71

0.51

0.62

0.63

(0.77) 0.70

0.67

icsci

0.42 0.39

0.25

0.54

0.49

0.64

0.50

0.55

0.60

0.70

(0.73) 0.64

icscr

0.47 0.38

0.33

0.52

0.51

0.55

0.47

0.53

0.55

0.67

0.64

(0.71)

CR

0.83 0.84

0.76

0.85

0.70

0.82

0.81

0.85

0.83

0.81

0.82

0.80

0.82 0.84

0.76

0.85

0.70

0.82

0.81

0.85

0.83

0.81

0.82

0.80

0.55 0.57

0.62

0.54

0.54

0.53

0.52

0.58

0.54

0.59

0.54

0.50

FCVIF 1.58 1.67 1.63
ate
(0.555)
icsi
0.994
korelasyon
icss
0.928
icsc
0.847
ikinci
düzey
CR
0.571
CA
0.57
Eşik
değerler AVE
0.308
FCVIF
6038.705

2.33

2.03 2.95
0.994
(0.754)
0.946
0.899
0.798
0.798
0.568
8453.911

1.84

2.16 2.41
0.928
0.946
(0.74)
0.917
0.784
0.784
0.548
29.42

3.12

2.51 2.26
0.847
0.899
0.917
(0.817)
0.857
0.857
0.667
433.724

korelasyon
birinci
düzey

CA
Eşik
değerler AVE
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atee
0.27

icsc

icss

icsim icsip
0.35 0.38

icsii
0.39

icssn icssp icsst
0.39 0.53 0.34

icscc icsci
0.44 0.42

icscr
0.47
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Şekil 2. Öğrencinin inovasyon kapasitesi ve girişimci yönlülüğünün gelecekte işsiz olma
ihtimaline etkisine ilişkin model

4.3. Model Analizi
İkinci düzey analizlere geçilemediğinden ölçek olarak belirtilen boyut sayısının 12,
kontrol değişkenin 7 ve bağımlı değişken olan öğrencinin dört yıl içindeki iş durumunun ise 5
olması beraberinde modeli iyice karmaşık hale getirmektedir. Bu nedenle gelecekteki her bir iş
durumu ayrı bir modelde analiz edilmiştir. Bu itibarla öğrencinin gelecekteki her bir iş
durumuna (büyük işletmede çalışma (wib), küçük işletmede çalışma (wis), girişim başlatma
(wie), profesyonel çalışma (wip), işsiz olma (wiu)) ayrı model olmak üzere her bir inovasyon
kapasitesi boyutuna (9 boyut) her bir girişimciliğe yönelik tutumuna (3 boyut) ve gelecekteki
iş durumuna yollar çizilmiştir. Girişimci yönlülüğünün her bir boyutu da gelecekteki iş
durumuna yol çizilmiş ve ayrıca girişimciliğe yönelik tutuma kontrol değişkenleri (cinsiyet
(gender), program, sınıf seviyesi (level), öğrenim çeşidi (type), aylık harcama (expand),
babanın işi (father) ve annesinin işi (mother) değişkenlerine etki edecek şekilde yollar
çizilmiştir. Modellerin bir örneği Şekil 2’de gösterilmiştir.
Tablo 5’te görüldüğü üzere beş modelin de model iyi uyumlarının literatürde (Kock,
2018) belirtilen değerleri sağladığı görülmektedir. İnovasyon kapasitelerinin alt boyutlarının ve
kontrol değişkenlerinin girişimciliğe yönelik tutuma etkisi tüm modeller için ortak değişkenler
olup, çıkan beta değerleri aynı olduğundan tabloda model çerçevesinde ayrıştırılmadan
yazılmıştır.
Tablo 5. Model iyi uyum istatistikleri ve beta katsayıları
atel
atel
atec
atee
icsim
icsip
icsii
icssn

atec

atee

R2=0,35 R2=0,41 R2=0,35
0,08* 0,08* 0,40***
0,09* 0,18*** 0,02
0,02 0,22*** 0,03
0,09* 0,04
-0,01
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wiu
0,1**
0,097*
-0,029
-0,049
-0,058
-0,041
0,11***

wip
0,051
-0,049
-0,073*
0,053
0,016
0,126***
0,063
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wie
0,113***
0,009
-0,151***
-0,030
0,068
0,023
0,071

wis
0,061
0,131***
0,082*
-0,023
0,005
-0,035
0,086*

wib
-0,018
0,019
0,017
0,076*
0,099*
0,063
-0,007
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icssp
0,25*** 0,04 0,12***
-0,059
0,147***
-0,043
icsst
0,05 0,17*** 0,03
-0,087*
0,052
-0,102***
icscc
0,02
0,06 0,11***
-0,058
0,040
0,057
icsci
0,06
-0,01 0,11***
-0,037
-0,052
0,045
icscr
0,17*** 0,08* 0,02
0,103**
0,049
-0,014
level
-0,03 -0,14*** 0,03
APC=0,08*
APC=0,08*
APC=0,08*
progra 0,08* -0,15*** -0,09 ARS=0,284*** ARS=0,29***; ARS=0,29***
type
0,02
-0,03
0,07 AARS=0,258*** AARS=0,27*** AARS=0,27***
AVIF=1,44
AVIF=1,423
gender
0,03
0,01 -0,12*** AVIF=1,51
AVIF=1,42
AFVIF=1,51 AFVIF=1,505
expand 0,05 -0,09* -0,04
GoF=0,479
GoF=0,485
GoF=0,486
father -0,010* 0,07 0,11**
SPR=0,867
SPR=0,867
SPR=0,850
RSCR=0,966
RSCR=0,980
RSCR=0,978
SSR=0,917
SSR=0,933
SSR=0,950
mother -0,06 -0,07* -0,04 NLBCDR=0,99 NLBCDR=0,86 NLBCDR=0,90
SRMR=0,062
SRMR=0,061 SRMR=0,062
R2=0,018
R2=0,046
R2=0,053
Not: *** p≤0,001; ** p≤0,01; * p≤0,05.

0,043
0,077*
-0,115**
-0,109**
-0,012
APC=0,08*
ARS=0,29***
AARS=0,27***
AVIF=1,400
AFVIF=1,509
GoF=0,490
SPR=0,850
RSCR=0,990
SSR=0,933
NLBCDR=0,88
SRMR=0,062
R2=0,072

2019
-0,039
0,113**
0,116**
-0,008
0,065
APC=0,08*
ARS=0,29***
AARS=0,27***
AVIF=1,418
AFVIF=1,507
GoF=0,49
SPR=0,850
RSCR=0,991
SSR=0,933
NLBCDR=0,92
SRMR=0,062
R2=0,070

Tablo 5’te görüldüğü gibi kontrol değişkeni olarak kullanılan demografik
değişkenlerden program liderliğine (atel) etkisi (β=0,08; p≤0,05) zayıf iken; yaratıcılığa (atec)
etkisi (β=-0,15; p≤0,001) daha güçlü ve istatistiki olarak daha anlamlıdır. Ama ilginç olan bu
etkinin liderlikte (atel) pozitif iken yaratıcılıkta (atec) negatif olmasıdır. Programın kategori
sıralaması işletme, iktisat, kamu yönetimi ve maliye şeklinde dizildiğinden bu durum yaratıcılık
(atec) için mantıklı gözükmektedir. Benzer durum sınıflarda da görülebilir. Üst sınıflara
çıkıldıkça yaratıcılık (atec) düşmekte (β=-0,14; p≤0,001), liderlik (atel) ile herhangi bir ilişkisi
görülmemektedir. Birinci ve ikinci öğretimin etkisi ise istatistiki olarak anlamlı değildir.
Cinsiyette ise anlamlı ilişki yalnızca iş etiği (atee) ile görülmektedir (β=-0,12; p≤0,001).
Kategori dizilimi kadın ve erkek şeklinde olduğundan iş etiğinin (atee) erkekler lehine artmakta
olduğu belirtilebilir. Aylık harcamada ise yalnızca yaratıcılığa (atec) zayıf negatif bir etki (β=0,09; p≤0,05) söz konudur. Yani aylık harcama arttıkça yaratıcılık (atec) düşmektedir. Anne ve
babanın yaptıkları işin girişimci yönlülüğe etkisine bakıldığında ise babanın işi liderliğe (atel)
negatif yönde etki ederken (β=-0,10; p≤0,05) iş etiğine (atee) pozitif şekilde etki (β=0,11;
p≤0,01) etmektedir. Annenin işi ise yalnızca yaratıcılığa (atec) negatif yönde etki etmektedir
(β=-0,07; p≤0,05). Bu etkilerin ne anlama geldiğini anlamak için kategori çerçevesinde farklara
bakmak gerekmektedir.
Öğrencilerin inovasyon kapasitelerinin girişimci yönlülüğe etkisinde alt boyutlarından
bazılarının istatistiki olarak olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Motivasyonun (içsim)
liderliğe (artel) (β=0,08; p≤0,05), yaratıcılığa (atec) (β=0,08; p≤0,05) ve iş etiğine (atee)
(β=0,40; p≤0,001) etkilerinde iş etiğinin etkisinin en yüksek olduğu görülmektedir. Diğer
yandan proaktif olmanın (icsip) liderliğe (atel) (β=0,09; p≤0,05) ve yaratıcılığa (atec) (β=0,18;
p≤0,001); kendini kavramanın (icsii) yalnızca yaratıcılığa (atec) (β=0,22; p≤0,001); ağ
kullanmanın (icssn) liderliğe (atel) (β=0,09; p≤0,05); ikna edici iletişimin (icssp) hem liderliğe
(atel) (β=0,25; p≤0,001) hem de yaratıcılığa (atee) (β=0,12; p≤0,001); takım çalışmasının (icsst)
yalnızca yaratıcılığa (atec) (β=0,17; p≤0,001); yaratıcılık (icscc) (β=0,11; p≤0,01) ve inovasyon
niyetinin (icsci) (β=0,11; p≤0,01) iş etiğine (atee); ve son olarak risk almanın (icscr) hem
liderliğe (atel) (β=0,17; p≤0,001) hem de yaratıcılığa (atec) (β=0,08; p≤0,05) olan etkisi anlamlı
çıkmıştır.
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Öğrencilerin inovasyon kapasitelerinin öğrencilerin gelecek dört yıldaki iş durumlarına
olan etkisine bakıldığında ise, motivasyon (icsim) (β=0,076; p≤0,05) ve proaktif olma (icsip)
(β=0,099; p≤0,05) yalnızca büyük işletmede (wib) çalışmakla ilgili algılarına etki etmektedir.
Kendini kavrama (icsii) (β=0,126; p≤0,001) ve ikna edici iletişimin (icssp) (β=0,147; p≤0,001)
ise yalnızca profesyonel çalışacaklarına (wip) ilişkin algılarına etkisi vardır. . Ağ kullanma
(icssn) ise işsiz (wiu) kalacakları (β=0,11; p≤0,01) ve küçük işletmelerde (wis) (β=0,086;
p≤0,05) çalışacakları yönündeki algılarına etki etmektedir. Takım çalışması (icsst) ise işsiz
(wiu) kalacaklarına (β=0,087; p≤0,05), girişimci (wie) olacaklarına (β=0,102; p≤0,01), küçük
işletmede (wis) (β=0,077; p≤0,05) ve büyük işletmede (wib) (β=0,113; p≤0,01) çalışacaklarına
dair algılarına etki etmektedir. Yaratıcılık (icscc) büyük işletmede (wib) çalışacaklarına
(β=0,116; p≤0,01) olumlu yönde etki ederken; yaratıcılık icscc (β=0,115; p≤0,01) ve inovasyon
niyeti’nin (icsci) (β=0,109; p≤0,01) küçük işletmede (wis) çalışacaklarına yönelik etkisi ise
diğerlerinden farklı olarak olumsuzdur. Son olarak risk almanın (icscr) yalnızca işsiz (wiu)
kalacaklarına yönelik algılarına etkisi (β=0,103; p≤0,01) istatistiki olarak anlamlıdır.
Öğrencilerin girişimciliğe yönelik tutumlarının dört yıl içindeki algılarına yönelik iş
durumuna etkisi incelendiğinde işsiz (wiu) olacağına yönelik algıya liderlik (atel) (β=0,10;
p≤0,01) ve yaratıcılığın (atec) (β=0,097; p≤0,01) etki ettiği görülmektedir (R2=0,018).
Profesyonel çalışacağına (wip) yönelik algıya ise yalnızca iş etiğinin (atee) etki (β=0,073;
p≤0,05) ettiği görülmektedir (R2=0,046). Girişimci olunacağına (wie) yönelik algıya ise
liderliğin (atel) (β=0,113; p≤0,01) olumlu; iş etiğinin (atee) (β=-0,151; p≤0,001) ise olumsuz
etkisi vardır (R2=0,053). Küçük işletmelerde (wis) çalışacağına yönelik algıya ise yaratıcılığın
(atec) (β=0,131; p≤0,001) ve iş etiğinin (atee) (β=0,082; p≤0,05) olumlu etkisi vardır
(R2=0,072). Büyük işletmede (wib) çalışacağına yönelik algıya ise anlamlı herhangi bir etki
görülmemiştir. Bu etkilerin model açıklama gücüne bakıldığında ise 0,018 ile 0,072 arasında
olup modelin açıklama güçlerinin son derece düşük olduğu gözlenmiştir.
5. SONUÇ
Öğrencilerin inovasyon kapasitelerinin boyutlarının (Selznick ve Mayhew, 2018))
girişime yönelik tutumlarını (Athayde, 2009) olumlu şekilde etkilediği görülmüştür. Bu ilişkide
iş seçimi ile ilgili gelecekle ilgili beklentilerden büyük işletmede çalışma beklentisi
dışındakilerin hepsi anlamlı bulunmuştur. Kontrol değişkenlerinden öğrenim çeşidi (normal ve
ikinci öğretim) dışındakilerin hepsinin girişime yönelik tutuma etkisi anlamlı bulunmuştur.
Bu çalışmada inovasyon kapasitesi ile girişim yönlülük arasındaki ilişkinin PLS-SEM
yoluyla analizi yapılmaya çalışılmış, kovaryans SEM tabanlı doğrulayıcı faktör analizi diğer
PLS programlarında yer almaması nedeniyle WarpPLS programının altıncı sürümü tercih
edilmiştir (Kock, 2019). PLS’in düşük örneklem ve normal dağılmamış verilere uygun olması
SEM analizlerinde kovaryans temelli analizlere bir alternatif olarak sunulmaktadır. Yapılan
çalışmada iki ölçeğin doğrulayıcı faktör analizi ile yapı geçerlilik ve güvenirliğin sınanmasında
birinci düzey analiz yapıldıktan sonra ikinci düzeye geçildiğinde faktörler arasındaki çoklu
doğrusal bağımlılık nedeniyle gerçekleşememiştir. Aynı veriler kovaryans temelli SEM’i
uygulayan AMOS 16. versiyonda da denenmiş benzer sonuç üretilmiştir. Bu itibarla PLS-SEM
ve bu yöntemi kovaryans temelli doğrulayıcı faktör analiziyle yapabilen WarpPLS programının
örgütsel davranış konularında kullanılabileceği düşünülmektedir.
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Ölçeklerin literatürdeki şekilde çıkmaması, uygulanan örneklemden, çeviri hatasından
veya kültürel yapıdan kaynaklanmış olabilir. Dolayısıyla aynı ölçeklerin, ölçek sınama
kurallarını uygulayarak farklı örneklerde uygulanması daha doğru sonuçlar verebilecektir.
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İŞ ÖZELLİKLERİ VE ÇALIŞANLARIN İŞLERİNE ADANMIŞLIĞININ İŞTEN
AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Dr. Öğr. Üyesi Özden AKIN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Metin REYHANOĞLU
Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Günümüzde insan istek ve ihtiyaçları doğrultusunda değişen ve şekillenen iş ortamında
faaliyette bulunmak oldukça zor görünmektedir. Rekabet koşulları doğrultusunda üretim ve
hizmet gerçekleştiren örgütlerin zor koşulları avantaja dönüştürebilmesi için proaktif, işlerine
öncelik tanıyan ve kendilerini işlerine adayan, yüksek performanslı çalışanlara ihtiyacı vardır.
Bu anlamda örgütlerin çalışanları için uygun bir çalışma ortamı yaratarak işe adanmalarını
sağlamaları gerekmektedir. İşe adanmışlık çalışanların enerjilerini işlerine vermesi ve işlerini
tutkuyla yapmalarıdır. İşin özellikleri ise çalışanların işyerindeki motivasyonu, davranış ve
tutumlarını etkileyebilmektedir. Çalışanların istenilen davranışları gösterebilmesi, örgütlerde
yer alan iş ile ilgili özelliklerinin çalışanların işe adanmışlığını arttıracak şekilde tasarlanması
ve uygulanmasını gerektirmektedir. Bu çalışma, iş özellikleri, işe adanmışlık ve işten ayrılma
niyeti ilişkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla veriler anket tekniği ile bir imalat
işletmesindeki çalışanlara uygulanmış, oluşturulan model SEM-PLS yöntemi ile test edilmiştir.
SEM-PLS, kovaryans temelli SEM’e göre normal dağılım varsayımı olmayan ve daha düşük
örneklemlerde de kullanılabilme avantajı olan bir yöntemdir. Modelde geçerlilik ve güvenirlik
analizleri yapılmış, kontrol değişkenlerinden yalnızca medeni durum anlamlı çıktığından
modelde bırakılmıştır. Analiz sonucunda iş özelliklerinin işe adanmışlığa ve işe adanmışlığın
ise işten ayrılma niyeti üzerine etkisi anlamlı çıkmıştır. İş özelliklerinin işten ayrılma niyetine
olma etkisi anlamlı çıkmadığından işe adanmışlığın bu ilişkideki aracılık rolünün olmadığı
sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İş özellikleri, İşe adanmışlık, İşten ayrılma niyeti

1. GİRİŞ
İşletmelerin rekabette güçlü bir şekilde yer alabilmelerinin kaynağı çalışandan
geçmektedir. İşletme performansının bir bölümü işletme yöneticilerinin aldığı kararların
yanısıra, bu kararlar çerçevesinde oluşturulan çalışanların yaptıkları işin kapsamından da
kaynaklanmaktadır. Çünkü çalışanın yaptığı işi sahiplenmesi, işin genelini sahiplenmesine yol
açmakta ve ayrıca işyerinde kalma isteğini attırabilmektedir. Özellikle imalat işletmelerinde
işgücü devir oranın yüksekliği nedeniyle bu durum daha fazla önem arz etmektedir. Çünkü
işgücü devir oranının yüksek oluşu, yeni çalışanların alım ve iş yerine alıştırma maliyetini
arttırabilecektir.
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Örgüt çalışanlarının amaçlara ulaşmasını sağlayacak davranış ve tutumları üzerinde
görevleriyle ilgili karakteristiklerin etkisi iş özellikleri yaklaşımı üzerine temellendirilmektedir.
Çalışanların yaptıkları işin iyi şekilde organize edilmesi, beraberinde çalışanların işi
sahiplenmelerini ve işe dört elle sarılmalarını sağlayabilecektir. Bu da çalışanın işte kalmasını
sağlayabilecektir.
2. LİTERATÜR
Örgüt çalışanlarının işe karşı davranış ve tutumlarının yapılan işin özellikleriyle ilişkili
olduğunu belirten çalışmalar bulunmaktadır (Becherer, Morgan, & Richard, 1982; Bernotaite
ve Malinauskiene, 2017; Birtch, Chiang, & van Esc, 2016; Boonzaier, Ficker, & Rust, 2001).
Akkerman, Kef ve Meininger’e (2018) göre insanların işyerinde mutlu olmaları iş kaynakları
ve iş talepleri olmak üzere iki boyuta ayrılan iş özelliklerine bağlıdır. İş talepleri, işin fiziki ve
psikolojik olarak çaba ve beceri gerektiren fiziksel, psikolojik, sosyal veya örgütsel yönüne
değinir ve bu nedenle belirli psikolojik ve fizyolojik maliyetlerle ilişkilidir. İş ile ilgili ihtiyaçlar
fiziksel yönü oluştururken, iş yükü, çalışma temposu, zaman baskısı, çatışan talepler, belirsizlik
ve konsantrasyon derecesi gibi konular da işin psikolojik yönünü oluşturmaktadır (Schaufeli
vd., 2009).
Çalışanın fiziki ve psikolojik motivasyonunu arttıracak, iyi tasarlanmış iş özellikleri
görevin önemi, iş özerkliği, geri bildirim, görev kimliği, görev çeşitliliği şeklinde
boyutlandırılmaktadır. Bu boyutlara sahip iş özellikleri örgütlerde çalışanların yaptıkları işle
ilgili özellikleri onların işe adanmışlıklarını ve işten ayrılma niyetlerini etkileyebilmektedir.
Görevin önemi, işin diğer insanlara göre önemini belirtmektedir. İş özerkliği, işte
uygulanabilecek karar verme özgürlüğünün boyutunu ifade etmektedir (Agarwal ve Gupta,
2018). İş çıktıları için kişisel sorumluluk hissini ortaya çıkaran iş boyutu işin özerkliğidir. İşi
ortaya çıkarırken özgür olabilme, bağımlı olmama, bireysel olarak programlama yapabilme, iş
düzenlemelerini yerine getirmek için prosedürler belirleme gibi faaliyetlere sahip olma derecesi
yüksekse iş özerkliği de yüksektir denilebilir (Becherer vd., 1982). Geri bildirim, performans
etkinliği hakkındaki bilgilerin kullanılabilirliğini açıklamaktadır (Agarwal ve Gupta, 2018).
Geri bildirim boyutu, iş ile ilgili sonuçlarda ne derece başarılı olunduğu ile ilgili çalışanın
doğrudan ve açık bilgi edinmesini sağlayarak performansının etkinliği hakkında bilgi vermektir
(Becherer vd., 1982). Görev kimliği, çalışanın işin tamamını bitirmeye katılma derecesini ifade
etmektedir. Görev çeşitliliği, çalışanları işi yaparken birden fazla becerilerini kullanabilme
derecesidir (Agarwal ve Gupta, 2018). Görev çeşitliliği, işe çalışan atamalarını uygularken,
farklı faaliyet ve beceriler gerektirme düzeyidir. İşin çeşitliliğinin çok olması, çalışanlarında
yüksek beceri ve yeteneklere sahip olması anlamına gelecektir. Görev çeşitliliği, görev kimliği
ve görevin önemi çalışanlara işi anlamlı kılmayı sağlayacak psikolojik deneyimi kazanmalarına
katkıda bulunmaktadır (Becherer vd., 1982).
İşe adanmışlık, çalışanın işine olan enerjisi, özverisi ve kendini vermesi olarak
karakterize edilen, işle ilgili konularda pozitif düşünme olarak tanımlanmaktadır. İşle ilgili
olumlu, tatmin edici bir ruh hali (Schaufeli vd., 2006) olarak ifade edilmekte ve iş kaynaklarıçalışan ilişkisi çıktılarında önemli bir açıklayıcı mekanizma olarak kabul edilmektedir
(Agarwal, 2016; Bakker, 2011). Ashforth ve Humprey (1995: 110) adanmışlığı aktif olarak
çalışanın iş performansına elini, zihnini ve kalbini vermesi olarak tanımlamıştır. İşlerine bağlı
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çalışanlar, iş ile ilgili rollerine de bağlı olmaktadırlar. Enerjilerini işlerine vererek
yoğunlaşmaktadırlar. İşe adanmışlık dinçlik, adanmışlık ve yoğunlaşma olarak üç boyutta
değerlendirilmektedir. Dinçlik, çalışırken sahip olunan yüksek enerji ile ilişkilidir. İşine karşı
göstermiş olduğu yoğun çaba ve zihinsel dayanıklılığının yüksek olmasıdır. Adanmışlık
(özveri) yoğun bir çalışma katılımını ifade eder. Çalışanın işini yerine getirirken ilham, gurur,
şevk, anlamlılık ve meydan okuma gibi duygu çeşitliliğini kapsamaktadır. Yoğunlaşma
(kendini verme) boyutu, bir kişinin çalışmasına tamamen odaklanmış olması, işini yaparken
zamanın nasıl geçtiğini anlamaması ve kişinin kendini işten ayırmanın gittikçe daha zor olduğu
bir durumu ifade etmektedir (Turgut, 2013).
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Bu çalışmada geliştirilen araştırma modelinde (Şekil 1) İş Özelliklerinin (JC) İşe
Adanmışlık (WE) ve İşten Ayrılma Niyetine (ITL), İşe Adanmışlığın (WE) ve İşten Ayrılma
Niyetine (ITL) olan etkileri için yollar çizilmiştir. Ayrıca ITL’nin demografik değişkenlere
maruz kalıp kalmadığını anlamak için kontrol değişkenleri olarak medeni durum, yaş, çocuk
sayısı, eğitim, pozisyon ve tecrübe eklenmiştir.

Şekil 1. Araştırma modeli
Çalışmanın örneklemini Hatay’da çelik boru imalatı sektöründe faaliyette bulunan bir
işletmenin çalışanları oluşturmaktadır. İşletmede 18’i beyaz yakalı, 198’i ise mavi yakalı olmak
üzere toplam 216 çalışan bulunmaktadır. Bu çalışmanın analizi için toplanan veriler KasımAralık 2018 tarihleri arasında anket tekniği uygulanarak yapılmıştır. Tüm personele dağıtılan
anketten 172 anket geri dönmüştür.
Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, katılımcıların demografik özelliklerini içeren
bilgilerden oluşmaktadır (cinsiyet, medeni durum, çocuk sayısı, yaş, eğitim durumu, mesleki
durum ve toplam çalışma süresi). İkinci bölümde iş özelliklerinin yer aldığı beş ifade, üçüncü
bölümde ise iş özellikleri ifadelerinin devamı ve işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti ifadeleri
yer almıştır. İfadeleri ölçen ifadeler ‘hiç katılmıyorum’ dan ‘tamamen katılıyorum’a doğru
sıralanmıştır. Bu çalışmada Hackman ve Oldham (1975) tarafından geliştirilmiş, Varoğlu
(1986) tarafından Türkçeye çevrilmiş ve beş boyutta incelenen on beş ifadeden oluşan iş
özellikleri ölçeği kullanılmıştır. İş özelliklerinin beş boyutunun Cronbach alfa değerleri Ünüvar
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(2006) tarafından sırasıyla beceri çeşitliliği için 0,65; görev kimliği için 0,73; görevin önemi
için 0,50; geri besleme için 0,35; özerklik için 0,85 bulunmuştur. Çalışmada işe adanmışlık
ölçeği olarak Schaufeli ve Bakker’in (2003) geliştirdiği 17 ifadeden oluşan ölçek kullanılmıştır.
İşe adanmışlık ölçeğinin dinçlik alt boyutunun Cronbach alfa değeri dört ayrı örnek için 0,750,82 aralığında, adanmışlık alt boyutu için 0,88-0,90 aralığında, yoğunlaşma alt boyutu ise
0,70-0,77 aralığında bulunmuştur (Schaufeli ve Bakker, 2004: 302). Ayrıca çalışmada Mobley
vd. (1978) tarafından geliştirilen üç maddelik İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği kullanılmıştır. Örücü
ve Özafşarlıoğlu (2013) tarafından kullanılan ölçeğin Cronbach alfa değeri 0,90 bulunmuştur.
İstatistiki yöntemlerden biri olan Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) teoriye dayalı olarak,
değişkenler arasındaki nedensel ilişkileri tahmin etmeye çalışan bir yöntemdir. Analiz için
kısmi küçük kareler yol analizi (PLS-SEM) metoduna dayalı olan Warp-PLS 6.0 analiz
programı kullanılmıştır. SEM’in bir türü olan PLS-SEM varyans temeline dayalı olarak çalışan
ve non-parametrik olmasından dolayı çok kullanışlı bir analiz yöntemidir. Bu nedenle verinin
normal dağılım olması gerekmez. Küçük örneklemlerde ve karmaşık modellerde daha etkili
çalışmaktadır (Kock, 2018).
Faktör analizi olarak Maksimum likelihood, döndürme tekniği olarak Oblique tekniği
kullanılmıştır. Faktör yükü olarak 0,50’nin üzerinde ve bu göstergelerin faktör yükünün p
anlamlılık düzeyi 0,05 olarak belirlenmiştir. Modelde tüm göstergeler yansıtmalı (reflective)
olarak belirlenmiştir. Ölçek güvenirlik ve geçerlilik istatistik ve eşik değerleri olarak bütünleşik
güvenirlik (CR≤0,70), ortalama açıklanan varyans (AVE≤0,50), Cronbach alfa güvenirliliği
(CA≤0,70) ve tam çoklu doğrusal bağlantı VIF (FCVIF≤5) olarak belirlenmiştir. Regresyon
analiz öncesinde boş verilerin doldurma algoritması olarak ortalama doldurma, içsel model
analiz algoritması olarak Warp3 ve analizde yeniden örnekleme yöntemi olarak Bootstrapping
(yeniden örnekleme sayısı 100) olarak belirlenmiştir. Bu analizde modelin kabul edilebilir iyi
uyum istatistikleri olarak Average path coefficient (APC), Average R-squared (ARS), Average
adjusted R-squared (AARS) için p≤0,05 anlamlılık düzeyi, Average block VIF (AVIF) ≤5
(ideal ≤3,3), Average full collinearity VIF (AFVIF)≤ 5 (ideal ≤3,3), Tenenhaus GoF (GoF) ≥
0,36, Sympson's paradox ratio (SPR) ≥ 0,7 (ideal =1), R-squared contribution ratio (RSCR) ≥
0.9 (ideal=1), Statistical suppression ratio (SSR) ≥ 0,7 ve Nonlinear bivariate causality direction
ratio (NLBCDR) ≥ 0,7’dir (Kock, 2018).
4. BULGULAR
4.1. Demografik Bulgular
Tablo 1’den de görüleceği üzere katılımcıların yaş ortalaması 35,78 (ss. 8,3) olup, %
75,6’sı evli ve bir hariç tümü erkektir. Eğitim durumlarına bakıldığında; % 69,8’inin lise ve
altı, % 22,1’inin ön lisans ve % 8,1’inin lisans ve üstü mezuniyete sahiptir. % 59,3’ü işçi, %
5,2’si formen, % 9,3’ü inspektör ve % 25’inin ise operatör olduğu görülmektedir. Katılımcıların
çocuk sayısı ortalama 1,44 (ss. 1,24) ve ay olarak 157,32 (98,77) toplam çalışma süresine
sahiptirler.
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4.2. Ölçek Geçerlilik ve Güvenirlikleri
Model analizinden önce WE’de bulunan üç boyuta ait göstergelerin yapısal
geçerliliklerini kontrol etmek için bu WE’nin üç boyutu ile JC ve ITL ile ilişkilendirilmiştir
(Şekil 2).

Şekil 2. Birinci düzey üzerinden ilişkileri belirten araştırma modeli
Yapılan analiz sonucunda model NLBCDR hariç iyi uyum istatistikleri üretmiştir:
APC=0,246, p<0,001; ARS=0,347, p<0,001; AARS=0,334, p<0,001; AVIF=1,406;
AFVIF=2,115; GoF=0,529; SPR=0,846; RSCR=0.988; SSR=0,923 ve NLBCDR=0,615.
Görüldüğü üzere NLBCDR değeri de kabul edilebilir sınır olan 0,7’ye yakındır. Daha iyi uyum
değerlerini üretmek ve ölçeklerin yapısal geçerlilikleri için faktör yüklerinin, güvenirlik ve
www.akdenizkongresi.org
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korelasyonlarına bakılmıştır. Programın gösterdiği göstergeler arasındaki korelasyonlara
bakıldığında değerlerin 0,423 ile 0,806 arasında değiştiği, 0,85’ten daha yüksek bir ilişki
olmadığı görülmektedir. Faktör yüklerine bakıldığında ise JC’de 0,50’nin altında yalnızca altı
gösterge olduğu (Nakip, 2013) ve bunların aynı zamanda özellikle diğer boyuta (WEV) yüksek
şekilde yüklendiği, hatta bunlardan üç tanesinin p değerinin 0,05’ten yüksek olduğu
görülmüştür. Diğer maddelerde ise herhangi bir problem olmadığı görülmektedir. Bu nedenle
JC’den dokuz gösterge çıkarılarak yeniden analiz yapılmıştır. Ölçek geçerliliğini düşüren
göstergeler çıkarıldıktan sonra yeniden yapılan analizde iyi uyum istatistiklerinde daha iyi
sonuçlar çıksa da NLBCDR 0,615’e düşmüştür. Bunun nedeni, kontrol değişkenlerinden
medeni durum haricinde diğer değişkenlerin anlamsız çıkmasından kaynaklanmaktadır.
Kontrol değişkenleri ikinci düzey analizde de kullanılacağından, şimdilik bu değer göz ardı
edilmiştir. Çünkü bu değer doğrusal olmayan ikili değişimlerin (bivariate) nedensellik yönü
oranına bakmaktadır. Birinci düzeyde ise göstergelerin ikili değişimlerinden ziyade, gizil
değişkene yansıtma şeklindeki ilişkiye bakılmaktadır. Birinci düzey analizde göstergelerin tüm
faktör yükleri 0,50’nin üzerinde olup, anlamlılık düzeyleri 0,001’in altındadır ve göstergelerin
farklı bir faktöre yüksek oranda yüklenmediği görülmüştür (Tablo 2).
Tablo 2. Ölçek Göstergelerinin Faktör Yükleri
Göstergeler jc
wev
Wed
Jc1
-0.21
-0.54
0.405
Jc2
-0.42
-0.61
0.398
Jc3
-0.3
-0.35
0.068
Jc4
-0.38
-0.41
0.431
Jc5
-0.35
-0.54
0.1
Jc6
-0.71
0.075
0.24
Jc7
-0.73
0.586
-0.33
Jc8
-0.66
-0.26
0.228
Jc9t
-0.21
0.509
-0.37
Jc10
-0.59
-0.07
0.408
Jc11t
-0.38
-0.13
0.096
Jc12
-0.68
0.291
-0.38
Jc13t
-0.56
0.108
-0.3
Jc14
-0.45
0.523
-0.71
Jc15t
-0.09
0.015
-0.14
vew1
-0.01
-0.85
-0.07
vew2
-0.06
-0.88
-0.13
vew3
0.061
-0.8
-0.07
vew4
0.111
-0.61
-0.41
vew5
-0.06
-0.82
0.206
vew6
-0.02
-0.71
0.425
wed1
0.102
-0.29
-0.79
wed2
-0.13
0.547
-0.79
wed3
0
0.07
-0.85
wed4
0.098
-0.23
-0.87
wed5
-0.08
-0.08
-0.84
wea1
0.016
0.721
0.096
wea2
0.325
-0.24
-0.23
www.akdenizkongresi.org

wea
-0.07
-0
-0.03
-0.02
-0.01
-0.13
-0
-0.05
-0.05
-0.05
0.06
0.136
0.013
0.139
0.185
-0.08
-0.05
-0
0.328
-0.04
-0.07
-0.02
-0.02
-0.02
-0.03
0.088
-0.59
-0.65
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itl
-0.3
-0.03
-0.15
-0.05
-0.11
0.038
0.092
-0.1
0.38
-0.1
0.103
-0.09
0.014
0.224
0.367
-0.1
-0.03
-0
0.055
0.055
0.042
0.015
0.077
-0.02
-0.08
0.02
-0.01
-0.12

Hata terimi
0.158
0.142
0.112
0.14
0.13
0.066
0.077
0.085
0.128
0.081
0.104
0.08
0.084
0.094
0.126
0.048
0.049
0.055
0.067
0.055
0.078
0.067
0.053
0.056
0.064
0.068
0.08
0.068

P değeri
0.094
0.002
0.004
0.004
0.004
<0.001
<0.001
<0.001
0.052
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
0.233
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
<0.001
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wea3
-0.14
0.022
-0.03
-0.76
-0.13
0.066
<0.001
wea4
-0.11
-0.09
-0.12
-0.83
0.009
0.047
<0.001
wea5
-0.21
0.137
0.019
-0.8
0.164
0.059
<0.001
wea6
0.216
-0.48
0.301
-0.66
0.069
0.078
<0.001
itl1
0.013
0.198
-0.22
0
-0.88
0.061
<0.001
itl2
0.054
-0.19
0.166
-0.01
-0.9
0.046
<0.001
itl3
-0.07
-0.01
0.052
0.012
-0.91
0.046
<0.001
Not: Faktör yükleri birleştirilmiş yükler kesişen yüklerdir. Sonuçlar warpPLS analizi ile elde
edilmiştir.
CR, AVE, CA ve FCVIF değerlerinin tatminkâr olduğu görülmektedir (Tablo 3). Ayrıca
Tablo 3’ün altında ölçeklerin AVE değerlerinin karesi olan değerlerin dikey ve yatay olarak
belirtilen korelasyon değerlerinden yüksek olması, ilgili ölçeğin ayrılma geçerliliğine sahip
olduğunu göstermektedir. Bu durumda WE’nin üç boyutunun aynı ölçekte reflektiv olarak
birleştirilebileceği anlaşılmaktadır.
Tablo 3. Birinci ve ikinci düzey ölçek geçerlilik ve güvenirlikleri

Tablo 3’ten anlaşılacağı üzere WE’nin ikinci düzey analizi geçerli ve güvenilir sonuçlar
vermiştir. WE’nin üç boyutu örtük değişken olarak modelde WE’ye yansıtılmış ve modele bu
şekilde yerleştirilmiştir.
4.3. Model Analizi
Program çalıştırıldığında kontrol değişkenlerinden yaş (β=0,282; p=0,197), çocuk sayısı
(β=0,053; p=0,314), eğitim (β=0,043; p=0,305), pozisyon (β=-0,126; p=0,095) ve tecrübenin
(β=0,148; p=0,196) ITL’ye etkisi anlamsız çıkarken, medeni durum (β=0,139; p≤=0,034)
anlamlı çıkmıştır. Bu durumda anlamsız yollar analizden çıkarılarak program yeniden
çalıştırılmıştır.
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Analiz sonucunda JC’nin, WE’ye olumlu etkisi (β=0,70; p≤0,01) istatistiki olarak anlamlı
çıkarken, ITL’ye etkisi ise (β=0,07; p=0,26) anlamsız çıkmıştır. Bu durumda anlamsız yol olan
JC’nin WE’ye etkisi de modelden çıkarılmıştır. Yapılan son analizde JC’nin WE’ye etkisi
(β=0,70; p≤0,01; Etki gücü=0,484), WE’nin ITL’ye etkisi (β=-0,39; p≤0,01; Etki gücü=0,157)
ve medeni durumun ITL’ye etkisi (β=0,13; p≤0,05; Etki gücü=0,121) anlamlı çıkmıştır (Şekil
1). Model JC’nin WE’ye etkisinde R2=0,48 ve toplam olarak ITL’ye R2=0,18’lik bir açıklama
gücüne sahiptir (Tablo 4). Modelin iyi uyum istatistikleri ideal çıkmıştır: APC=0,405, p<0,001;
ARS=0,331, p<0,001; AARS=0,324, p<0,001; AVIF=1,006; AFVIF=1,546; GoF=0,499;
SPR=1; RSCR=1; SSR=1 ve NLBCDR=1.

Şekil 3. Model Analiz Sonucu
Tablo 4. Model beta katsayıları ve etki gücü

4.4. Aracılık Etkisi
JC’nin ITL’ye etkisinin anlamsız çıkması WE’nin tam aracılığını akla getirmektedir.
Baron ve Kenny’ye (1986) göre tam aracılık için ilk koşul modelde aracı olarak düşünülen
değişken modelde yokken, bağımsız değişkenin bağımlı değişkene etkisinin anlamlı olması
gerekmektedir. WE’nin tam aracılığını test etmek üzere ilk olarak JC’nin ITL’ye etkisinin
anlamlı olup olmadığına bakılmalıdır. Buna göre programda JC’den ITL’ye yol çizilmiş, bunun
yanında kontrol değişkenleri de eklenmiştir.
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Yapılan analizde medeni durum dışındaki tüm kontrol değişkenlerinin etkisi anlamsız
olduğu için analizden çıkarılmış, buna rağmen JC’nin ITL’ye etkisi (β=-0,12; p=0,12) 0,05
düzeyinde anlamsız kalmıştır. Dolayısıyla WE’nin aracılık etkisi olmadığı anlaşılmaktadır.
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
Örgütlerin ve çalışanların değerleri, ihtiyaçları ve çıkarları aynı düzeyde olduğunda daha
üretken olabilmektedirler. Bu durum çalışan ile örgüt arasındaki uyumu gösterir ve bu uyumun
çeşitli göstergeleri bulunmaktadır. Bu uyumun göstergelerinden biri olan çalışanın işe
adanmışlık durumu, günümüzde yönetim uzmanları, insan kaynakları yöneticileri tarafından
önemli görülen, çalışan tatminini etkileyen araçlardan biridir (Kaur, 2016, s.7). İşe adanmışlığı
etkileyen faktörler çalışılan sektöre göre ve iş özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir.
Hatay’da bir imalat sektöründe yapılan bu çalışmanın verileri SEM-PLS yöntemi ile
örnek bir uygulamayı sınama amacını taşımakta, özellikle küçük örneklem gruplarıyla
çalışmaya imkân veren ve normal dağılım şartının olmaması koşulu gibi avantajları olması
sebebiyle bu yöntem yararlı olduğu düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında sınanan araştırma modeli sonuçlarına göre iş özelliklerinin işe
adanmışlığa olan etkisi anlamlı çıkmıştır. Bu sonuç örgüt çalışanlarını motive eden iş
özelliklerinin işe adanmışlık durumunu da etkilediğini ve çalışanlarda iş yapma istekliliğini
arttırdığını göstermektedir. Çalışmadaki bu sonuç literatürdeki aynı sonuca ulaşan başka
çalışmalarla da tutarlı görünmektedir (Christian vd., 2011; Schaufeli vd., 2009).
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GRAMŞİYAN YAKLAŞIMLA AYDINLAR VE AYDIN SUNUM BİÇİMLERİ
OLARAK BİR SOVYET KENT ALANININ OKUNMASI: FRUNZE
ENTELEKTÜELLER ALANI ÖRNEĞİNDE
Yrd. Doç. Dr. Niyazi AYHAN
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi
Arş. Gör. Banu ERDOĞAN ÇAKAR
Kırgızistan -Türkiye Manas Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde hegemonya kavramı uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim
bilimi gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kullanılmaktadır. İletişim bilimlerinde ise medya
incelemeleriyle birlikte hegemonya kavramı kendine geniş bir yer edinmiştir. Kavram,
medyanın araçsallığı ile rızanın dolayısıyla ideolojinin inşasına göndermelerde bulunmaktadır.
Ancak iktidar, hegemonyanın inşasında medyanın araçsalcı gücünün yanında aydınlara da
gereksinim duymakta, onları sınıfsal konumları itibariyle üst yapı ile iletişimi sağlamakla
yükümlü kılmaktadır. Gramsci, iktidarların hegemonyanın inşası için yarattığı bu aydınları
organik aydınlar şeklinde tanımlamaktadır.
Gramşiyan yaklaşımda rejim değişikliklerinde ya da ideoloji değişikliklerinde
entelektüellere gereksinim duyan iktidarlar, kendi aydın sınıfını yaratma çabası gütmektedir.
Nitekim Sovyetler Birliği de kendi döneminde aydın sınıfını yaratmış, bu sınıfın kendi iktidarı
ve halk arasında bağ kurmasını amaçlamıştır.
Çalışma bu bilgilerden hareketle; bir Sovyet şehri olan Frunze'de Sovyetler Birliği
tarafından hegemonyanın inşası için inşa edilen Entelektüeller Alanının iletişimsel perspektif
üzerinden okunmasını konu edinmektedir. Söz konusu alan ile kimlerin aydın olarak
tanımlandığı ve halka tanıtıldığı çalışmanın çıkış noktasıdır. İletişim bilimlerinde kent
yapılarının iletişimsel perspektif ile okunması ve kent yapılarını da hegemonyanın inşasında
kullanılmasına yönelik birçok yaklaşım mevcuttur. Bu nedenle çalışmanın literatür kısmında
John Fiske, Gramsci v.b gibi düşünürlerin kent yapılarının iletişimsel birer metin şeklinde
okunabilirliğine ve hegemonyanın kurulumunda organik aydın kavramına ilişkin teorik bilgiler
sunulmuştur.
Niteliksel içerik analizinin kullanıldığı; entelektüeller alanında bulunan kent yapıları
üzerinden çözümleme yapılmıştır. Analiz neticesinde; Sovyetler Birliği'nin entelektüeller
alanının inşa edildiği dönemde halka sunduğu aydınlara dair bilgilere ulaşılmış olup, böylelikle
Sovyetler Birliği'nin aydın kavramına yüklediği anlamlar açığa çıkarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: organik aydın, Frunze, Gramsci, entelektüeller alanı
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GİRİŞ
Hegemonya kavramı, iktidarın kendi ideolojisini ve fikirlerini benimsetmek üzere
yaptığı eylemleri içermektedir. İletişim çalışmalarında da yoğun olarak kullanılan kavram,
genel olarak iktidarın kamuyla iletişimine odaklanırken, iktidarın medya metinleri aracılığıyla
rızanın inşasına, ideolojinin benimsetilmesi gibi çalışmaları kapsamaktadır.
Kentsel yapıların iletişimsel işlevselliğinden yola çıkan çalışma, Gramsci’nin
hegemonyayı kuran yaklaşımında yer alan Aydınlara yoğunlaşmıştır. Aydınlar, iktidar ile kamu
arasında bağ kurmak suretiyle iletişimsel bir işlevi yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu
nedenle siyasi iktidarlar kendi aydınlarını üretirken, ürettiği aydınları da kamuyla çeşitli
platformlarda paylaşırlar. Sovyetler Birliği döneminde de Aydınlar, Frunze şehrinde
Entelektüel Alanı adıyla bir kent yapısı içinde kamuyla paylaşılmış, Aydınların büstlerinin
bulunduğu bu alanda büstler yoluyla aydınların kamuya sunulması/tanıtılması amaçlanmıştır.
Çalışma, Gramsci’nin hegemonya ve hegemonyayı inşa eden unsurlardan olan aydınlar
meselesine yoğunlaşılmış, Fiske v.b gibi düşünürlerin yaklaşımlarından hareketle; kent
yapılarının birer iletişimsel metin olarak ele alınıp, niteliksel içerik analizi ile araştırma
sorularına yanıtlar aranmıştır.
Analiz sonucunda Entelektüeller Alanı’nda kamuya entelektüel olarak sunulan kişiler
Grigoriy Alekseyeviç Petrenko, Çolponbay Tuleberdiyev, Grigoriy Yefimoviç Konkin,
Nikolay Yakovleviç Ananyev, İvan Vasilyeviç Moskalenko ve Düyşönkul Şopokov olduğu
görülmektedir. Aydınların çiftçi sınıfına ait olduğu anlaşılmakta olup, bu da Gramşiyan
yaklaşımın aydın tanımlamasını desteklediği sonucuna ulaştırmaktadır. Bir başka önemli veri
de alanın adı Entelektüeller Alanı olarak adlandırılmış olsa da kamuya aydın (entelektüel)
başlığı altında sunulan kişilerin II. Dünya Savaşı Sovyet kahramanlarından olmasıdır. Bu da
dönemin iktidarının aydın tanımlamaları hakkında bilgi sunmaktadır. Şöyle ki; Sovyetler Birliği
aydın tanımlamasında yalnızca sanatsal ya da kültürel faaliyetle meşgul olan zümreyi almamış,
çiftçi sınıfını da Aydın kategorisine katmıştır. Bir diğer veri de aydın şeklinde sunulan kişilerin
II. Dünya Savaşı kahramanı olmaları sebebiyle Sovyetlerin entelektüelliği kahramanlık ile de
ilişkilendirme çabaları göze çarpmaktadır. Kamuya entelektüel olarak sunulan kişilerin isimleri
yalnızca bu alanda değil müze, okul ve şehir isimlerine verilmek suretiyle yaşatılma çabası da
görülmektedir.
1. Gramşiyan Yaklaşımda Hegemonya ve Aydınların İşlevleri
Gramsci hegemonya kavramını sınıfsal ilişkileri açıklamak için kullanmaktadır. Bu
sınıfsal ilişkiler ile açıklamaya çalıştığı nokta, bir sınıfın rızaya dayalı olarak diğer sınıflar
üzerindeki yarattığı etkidir (Aka, 2009:330). Genel olarak Gramsci’nin hegemonya kavramında
ki irdelediği temel paradigma; egemen sınıfın iktidarlığını inşa etme sürecinde diğer toplumsal
sınıfların desteğini elde etme biçimleri olmuştur (Gramsci,1989:161).
Ayrıca hegemonya kavramının kültür, iktidar ve ideoloji kavramlarıyla ilişkiselliği de
söz konusudur. Kavram Antonio Gramsci’nin 1920 ve 1930’larda yazdığı düşüncelere dayansa
da (Yaylagül, 2008:97), günümüzde farklı disiplinlerce farklı biçimde kullanıldığından dolayı
kullanım alanlarında farklılıklar bulunmaktadır. Ancak en genel anlamıyla hegemonya,
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iktidarın fikirlerini toplumun geneline benimsetmesine ilişkin kavramdır. İktidarın fikirleri
kabul ettirme eylemi hegemonya çerçevesinde kaba güç ile değil tam aksine yumuşak güç ya
da rızanın kazanılmasını kapsamaktadır. Bu haliyle hegemonya, Marshal’ın da belirttiği gibi;
düşünme ve zihinsel bilgilerin iletimi, üretimi, diğer bakış açılarının ve söylemlerin
dışlanmasını (Marshall, 1999:300), egemen sınıfın diğer sınıflar üzerindeki egemenliğini
pekiştirmesi şeklinde ifade edilmektedir (Öztürk, 2005:256).
Gramşiyan yaklaşıma göre iktidarın ideolojisini sürdürme amacıyla yaptığı eylemleri
içine alan hegemonya kavramı, iletişim araçlarını ve kamuoyunun etkilenmesinde kullanılan
aygıtları/araçları da kapsamaktadır (Portelli,1982:21). Kentsel yapılarının bu ve benzeri
işlevlerinden dolayı kamusal alanlar da hegemonyayı kuran aygıtlardan sayılabilir. Çünkü
iktidar bu yolla düzenin devamını, toplumsal ve kültürel alanda rıza üretimi/rızanın inşasını
amaçlanmaktadır (Aytaç, 2004:120).
Gramşiyan yaklaşımda hegemonya ancak entelektüel liderlik yoluyla sağlanmaktadır.
Bu bakımdan Gramsci entellektüel liderliği egemen sınıfın bir fraksiyonu olarak görüp, ahlaki
ve entelektüel liderlik aracılığıyla egemen sınıfın diğer toplumsal katmanlar üzerinde
uyguladığı toplumsal bir süreç olarak ele almaktadır (Carnoy, 2001:257). Aydın/entelektüel
kavramını geniş bir yaklaşımla ele alan Gramsci, aydınları yalnızca kültürel alanlarda faaliyet
gösteren bir topluluk olarak görmekten ziyade, bütün insanları entelektüel olarak tanımlayıp,
onları özel bir sınıf şeklinde ele almaz (Dural, 2007: 60).
Hegemonyanın inşasında aydınların rolü üzerinde de duran Gramsci aydınların
işlevselliğinde de söz etmektedir. Gramschi’ye göre aydınlar, ideolojik çerçevede fikirleri
örgütlemeye, iktidarın fikirlerine diğer toplumsal katmanlara duyurmakla yükümlüdürler (Hall
vd., 1985:17). Aydınların aynı zamanda temsil ettiği grup ile iktidar arasındaki bağı da
kurmaktadırlar (Portelli, 1982: 98).
Çalışmada hegemonya ve aydın kavramlarından hareketle S.S.C.B 1975 yılında inşa
edilen entelektüeller alanındaki aydınlar, aydın olarak kamu ile paylaşılan kişilerin genel
özellikleri ve aydınların toplumsal katmandaki yerleri irdelenmiştir.
2. Hegemonyanın İnşasında Kentsel Mekânların İletişimsel İşlevliği
Fiske iletişim araçlarını sunumsal, temsili ve mekanik araçlar olmak üzere 3 temel
kategoriye ayırmıştır. Kültürel ve estetik unsurların birleşmesiyle oluşturulan kentsel mekânlar
iletişimin temsili aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentsel mekanlar düşüncenin, söylemin
yani eylemin kayıt altına alınmış şeklidir (Fiske, 2003:36). Dolayısı ile bu mekânlarda yer alan
yapılar kültürel, siyasi, dini ve ticari açıdan tarihsel dönüşümleri yansıtarak iletişimsel işlevini
yerine getirmektedir.
Foucault’a göre iktidar her yerdedir; her şeyi kapsadığından değil, her yerden
geldiğinden dolayı her yerdedir ve aslında iktidar kendini üreten her şeyden destek alma ve bu
destekleri sabitleme çabasının bir sonucudur (Foucault 2007:72). Bu bilgi ışığında bakıldığında,
çok yönlü bir düzlem üzerinde gerçekleşen hegemonya inşasında kültürel ve ideolojik olmak
üzere birçok araç kullanılmaktadır. Kentsel mekânlar da hegemonya mekanizmasının önemli
bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte erk olan belirli bir mekânsal ölçek
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üzerinden var olma mücadelesi vermektedir. Çünkü mekân aracılığı ile kendisini yeniden ve
yeniden üreteceği, iz bırakacağı bir sistem kurulmuş olur. Bir kentte yer alan tüm anıtsal öğeler
doğrudan ya da dolaylı olarak bir şeylerin temsilidir (Lefebvre, 2014: 42, 240).
Topluma tarihte yaşananları aktararak ortak bellek oluşturmanın birçok aracı vardır. Kentsel
yapılar da toplumsal ortak bellek oluşumuna katkıda bulunan iletişimsel araçlardan
biridir. Ortak bellek kentsel mekânlardaki simgesel yapılar üzerinden sürdürülür, tazelenir. Bu
yapılar geliştirdiği aidiyet mekanizması ile toplumda ortak kimlik, kültür oluşumuna katkıda
bulunmaktadır (Özaloğlu, 2017:18). Dolayısı ile hegemonya ekseninde gerçekleştirilen
toplumsal belleğin yıkım ve inşa faaliyetleri kentsel mekânlar çerçevesinde
sürdürülebilmektedir. Mekân üretimi sadece hegemonya inşası için değil, hegemonyaya karşı
da kullanılabilmektedir. Bu haliyle de mekân kullanımları hegemonya inşasını, mücadelesini
okuma imkânı vermektedir.
3. Araştırmanın Amacı Yöntemi
Çalışma, Gramsci’nin hegemonya ve hegemonyayı inşa eden unsurlardan olan aydınlar
meselesine yoğunlaşılarak, iletişimsel perspektif içerisinde Sovyet Döneminde aydın sunum
biçimlerini açığa çıkarmayı amaç edinmektedir. Bu amaç bağlamda niteliksel içerik analizine
başvurulmuştur.
İçerik analizi, kontrollü bir yorum çabasını da beraberinde getirmektedir. Tümden gelen
okumaya dayanan bu yöntem, okunacak metnin sınırları belirlenmiş, söylem örneklerinden
çözümlemelerinden ibarettir. Metodolojik alanda nicel-nitel yaklaşım çatışması görülmektedir.
Nicel yaklaşım, içeriğin bazı özelliklerinin frekanslarını veri olarak kullanmaktadır. Nitel analiz
ise bazı öğelerin bulunma durumlarını çözümlemektedir (Bilgin, 2006:1,4). Bu çalışmada ise
entelektüeller alanındaki kodlar nitel içerik analizi yaklaşımıyla çözümlenmiştir.
Araştırma kapsamında Frunze şehrinde bulunan Entelektüeller Alanını irdelemek için
temel olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. SSCB döneminde kamuya sunulan entelektüel alanında kimler yer almaktadır?
2. SSCB döneminde kamuya sunulan entelektüel adıyla anılan kişilerin milletleri
nelerdir?
3. SSCB döneminde kamuya sunulan entelektüellerin asıl meslekleri nelerdir?
4. SSCB döneminde kamuya sunulan entelektüellerin kahramanlık göstergeleri
nelerdir?
5. SSCB döneminde kamuya sunulan entelektüellerin SSCB Döneminde verilen
ödüller nelerdir?
6. Kamuya sunulan entelektüellerin adıyla ilişkili olduğu toponomi adları nelerdir?
Bulgular ve Yorum
Araştırma kapsamında yanıt aranan sorulara ilişkin bulgular aşağıda
belirtilmiştir.
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Tablo 1: Entelektüel Alanında Bulunan Kahramanlar

Grigoriy Alekseyeviç Petrenko

Çolponbay Tuleberdiyev

Grigoriy Yefimoviç Konkin

Nikolay Yakovleviç Ananyev

Düyşönkul Şopokov

İvan Vasilyeviç Moskalenko

1975 yılında inşa edilen entelektüel alanında kamuya entelektüel olarak sunulan
isimlere bakıldığında Grigoriy Alekseyeviç Petrenko,Çolponbay Tuleberdiyev, Grigoriy
Yefimoviç Konkin, Nikolay Yakovleviç Ananyev, İvan Vasilyeviç Moskalenko ve Düyşönkul
Şopokov olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Entelektüeller Alanındaki Kişilere İlişkin Bilgiler
Aydın Olarak
Sunulan Kişiler

Aydınların
Milletleri

Asıl Meslekleri

Kahramanlık
Göstergeleri

Ödüller

Toponomi

Grigoriy
Alekseyeviç
Petrenko

Ukrayna

Kolhoz/Tarım
İşçisi

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

Lenin Nişanı

Müze
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Çolponbay
Tuleberdiyev

Kırgız

Kolhoz/Tarım
İşçisi

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

SSCB
Kahramanı

2019

Köy
Anıt

Lenin Nişanı
Sokak
Okul
Grigoriy
Yefimoviç
Konkin

Rus

Nikolay
Yakovleviç
Ananyev

Rus

Kolhoz/Tarım
İşçisi

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

SSCB
kahramanı

Müze
Okul
Anıt mezar

Lenin Nişanı
Kolhoz/Tarım
İşçisi

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

SSCB
Kahramanı

Müze
Mozole

Lenin Nişanı
Okul

Düyşönkul
Şopokov

Kırgız

Kolhoz/Tarım
İşçisi

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

SSCB
Kahramanı

Müze
Anıt

Lenin Nişanı
Okul
İvan Vasilyeviç
Moskalenko

Ukraynalı

Muhasebeci

2.Dünya Savaşı
Kahramanlıkları

SSCB
Kahramanı

Müze

Lenin Nişanı

Yukarıdaki tabloda Entelektüel Alanında bulunan kişiler ve kişilere ilişkin bilgiler araştırma
soruları çerçevesinde sunulmuştur. Buna göre: kamuya sunulan entelektüellerin milletleri
Kırgız, Rus ve Ukraynalılardan oluşmuş, tüm milletler eşit şekilde temsil edilmiştir.
Entelektüellerin asıl mesleklerine incelendiğinde ağırlıklı olarak Kolhoz/Tarım İşçisi olduğu
görülürken, bir muhasebeci yer almaktadır. Alanın adı her ne kadar entelektüeller alanı olsa da
daha çok kahramanlar alanına daha çok benzemektedir. Çünkü alanda kahramanlıklara ilişkin
bilgilerde sunulmaktadır. Alanda yer alan tüm aydınlar II. Dünya Savaşı’na katılmış ve bu
savaşta yaşamlarını yitirmişlerdir. Sovyet döneminde kahramanlık gösterenlerin ya da Sovyet
ideolojisine hizmet edenlere çeşitli ödüller verilmekteydi. Bu ödüllerin en büyüğü ise Lenin
Nişanı ve Sovyet Kahramanı unvanıdır. Alanda bulunan kişilere de bu ödüller verilerek söz
konusu kişiler kamuya sunulmuş; bununla birlikte kişilerin adları şehir, müze, okul ve anıt
mezarlarına verilmiştir
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SONUÇ
Entelektüeller Alanı’nda 1975 yılı itibari ile kamuya entelektüel olarak Grigoriy
Alekseyeviç Petrenko, Çolponbay Tuleberdiyev, Grigoriy Yefimoviç Konkin, Nikolay
Yakovleviç Ananyev, İvan Vasilyeviç Moskalenko ve Düyşönkul Şopokov sunulmaktadır. 2
Kırgız, 2 Rus ve 2 Ukraynalı entelektüelden oluşan alanda eşitlikçi bir dağılım görülmektedir.
Ortak kahramanlar aracılığı ile ortak tarih bilinci oluşumu ve aktarımı oldukça etkili bir
yöntemdir. Alana milletleri farklı ama hayat hikayeleri neredeyse birbirinin aynısı
entelektüeller konularak hepimiz eşit ve aynıyız mesajı verilmektedir.
Entelektüel olarak adlandırılan kişilerin asker olmadan önceki mesleklerinin muhasebeci
olan İvan Vasilyeviç Moskalenko hariç tarım işçisi oldukları görülmektedir. Dolayısı ile o
dönem tam da Gramsci’nin aydın tanımlamasına uygun olarak çiftçi sınıfının aydın olarak kabul
edildiği sonucuna varılmaktadır. Elbette onların çiftçi olmaları Entelektüel Alanı’nda yer
almaları için tek sebep değildir. Büstleri bulunan 6 entelektüel de aynı zamanda II. Dünya
Savaşı’na katılmış ve Lenin Nişanına layık görülmüştür.
Bu bilgiler ışığında aslında Entelektüeller Alanı’nda aydın ve kahraman kavramları bir
araya getirilerek entelektüel yaratıldığı görülmektedir. Yaratılan bu isimler aynı zamanda
birçok sokak, okul, müze gibi kamuya açık alanlara da verilerek hegemonik iletişim süreci
devam ettirilmektedir.

Son Not
Grigoriy Alekseyeviç Petrenko: Kızıl ordu askeri olan Petrenko 22 Kasım 1909’da
Ukrayna’nın Çerkası şehrinde doğmuştur. İlkokulu bitirdikten sonra kalhozda çalışan Petronko,
1933 yılından itibaren önce Rusya/Solikamsk’da daha sonra ise Kırgızistan/Issık-Köl’de
yaşamıştır. 1941 yılı haziran ayında katıldığı orduda Büyük Vatandaşlık Savaşı boyunca çok
sayıda düşman saldırısını engellemiştir. 16 Kasım 1941 yıllında cephede düşmanla savaşırken
hayatını kaybetmiştir. Nelidevo Köyü’nde toplu mezara gömülmüştür. Aynı köyde adına müze
açılmıştır. Ölümünden sonra Nazi işgalcilerine karşı verilen mücadelede göstermiş olduğu
cesaretten dolayı Lenin nişanına layık görülmüştür (Şkadov, 1988:253-254).
Çolponbay Tuleberdiyev: Çolponbay Tuleberdiyev Sovyetler Birliği Kızıl Ordu
kahramanı unvanı alan 76 Kırgız askerinden biridir. Tuleberdiyev 13 Nisan 1922- 6 Ağustos
1942 yılları arasında yaşamıştır. Kırgızistan/Şimkent köyünde doğmuştur. 7. sınıfı bitirdikten
sonra kalhozda çalışan Tuleberdiyev, Aralık 1941’de orduya katılmıştır. 1942 cephede
savaşırken ordusunu korumak adına düşman ateşlerine vücudunu siper ederek hayatını
kaybetmiştir. Liskinskiy bölgesinde düzenlenen askeri törenle toprağa verilmiştir. 4 Şubat 1943
yılında SSCB başkanlığı tarafından çıkarılan kararname ile Sovyetler Birliği Kahraman unvanı
ve Lenin nişanına layık görülmüştür (Аhmedov, 2014:4, 104). Ölümünün ardından doğduğu
köyün adı Çolponbay olarak değiştirilmiştir. Kahramanın adı sadece Kırgızistan’da değil
Rusya’da da sokak, okul, müze gibi kurumlara verilerek yaşatılmaya devam ettirilmektedir.
Grigoriy Yefimoviç Konkin: 1911 yılında çiftçi Rus bir ailenin çocuğu olarak dünyaya
gelmiştir. Kırgızistan/Issık-Köl’de ilkokulu bitirdikten sonra kalhozda çalışmıştır. 1941 yılında
orduya katılmıştır. Moskova’daki cephede savaşırken hayatını kaybetmiştir. Almanlara karşı
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gösterdiği başarılardan dolayı adı 28 Panfilov kahramanları arasında tarihe geçmiştir.
Ölümünün ardından 1942 yılında Sovyetler Birliği kahramanlığıyla ve Lenin nişanıyla
ödüllendirilmiştir. Adına müze, okul, anıt mezar yapılmıştır (Şkadov, 1988:715).
Nikolay Yakovleviç Ananyev: 19.11.1912 tarihinde Kırgızistan/Issık-Köl’de doğmuştur.
Çiftçi Rus bir ailenin çocuğu olan Ananyev ilkokulu bitirmiş ve kalhozda çalışmıştır. 1941
yılında Kızıl Ordu’ya katılıp, cepheye gitmiştir. 1941 Haziran ayında 4 saat süren düşman
saldırısında cephede ölmüştür. Ölümünün ardından 21 Kasım 1942’de Sovyetler Birliği
kahramanı ilan edilmiş ve Lenin nişanı verilmiştir. Ayrıca kahramanın adı 28 Panfilov
kahramanları arasında tarihe geçmiştir (Şkadov, 1988:53).
Düyşönkul Şopokov: 19 Haziran 1915 yılında fakir bir köylü ailenin çocuğu olarak
Kırgızistan/Sokuluk’da dünyaya gelmiştir. İlköğretimini tamamladıktan sonra köydeki ilk
traktör sürenlerden biri olarak çiftlikte çalışmıştır. 1939 yılında Kırgızistan üyesi olarak
Sovyetler Birliği komünist Partisi’ne katılmıştır. 1941 yılında binlerce Kırgız genci gibi Kızıl
Orduya alınmış ve cephede kahramanca savaşmıştır. Hayatı pahasına 18 düşman tankını etkisiz
hale getirmiştir. Şopokov ilk Kırgız savaş kahramanlarındandır (Bekturganova, 2007: 174176).
İvan Vasilyeviç Moskalenko: 1912 yılında Kazakistan/Korday’da doğmuştur. 6. Sınıfa
kadar okuyan Moslenko, çiftçi ailesinin aksine, Kırgızistan/Issık-Köl’de iletişim ofisinde
muhasebeci olarak çalışmıştır. 1941 yılında orduya katılmış ve 16 Kasım 1941’de cephede
hayatını kaybetmiştir. Ölümünün ardından 29 Haziran 1942 tarihinde çıkarılan kararname ile
Sovyetler Birliği kahramanı ilan edilmiş ve Lenin nişanı verilmiştir (Şkadov, 1988:118).
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ANTAKYA’DA FARKLI İNANÇ GRUPLARIYLA İLETİŞİM, DİNİ
ÇOĞULCULUK VE HOŞGÖRÜ
Dr. Öğrt. Üye. İlbey DÖLEK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ORCİD: 0000 0002 6287 4067
Özet
Geçmişten günümüze neredeyse bütün toplumlarda bir kutsal tecrübesinin ya da dinsel
bir inanışın var olduğu görülür. Din, insanlar için bireysel olduğu kadar toplumsal/kültürel yönü
olan bir olgudur. Dünyanın değişik yerlerinde görülen inançlar arasındaki farklılıkların yanı
sıra benzer özelliklere rastlamak da mümkündür. İnsanlık tarihinde farklı inanç gruplarının
üyeleri arasında bir arada yaşama tecrübesi nadiren başarılı olmuştur. Başarılı olan yerleşim
yerlerinin başında Antakya gelmektedir. Antakya, merkezi konumu ve sahip olduğu şehirsel
fonksiyonları bakımından Hatay ilinin en önemli ve en gelişmiş ilçesidir. Antikçağ’daki
“Antioch” adıyla kuruluşundan günümüze bulunduğu stratejik konum itibariyle bölgenin en
önemli yerleşim alanı olmuştur. Antakya’da yaşayan Katolik, Ortodoks ve Ermeni Hristiyanlar;
Sünni ve Alevi (Nusayri) Müslümanlar ve az sayıdaki Yahudilerin oluşturduğu inanç
gruplarının varlığı çok kültürlü ve çok dilli bir toplumsal yapıyı ve buna bağlı olan ilişkileri
ortaya çıkarmıştır. Antakya geçmişten günümüze farklı dinlerin ve kültürlerin etkisinde
kozmopolit bir şehir olma özelliği taşımaktadır. Antakya, bu özelliğiyle Kudüs’e, İstanbul’a,
Beyrut’a, Mardin’e hatta “Balkanların Kudüs”ü olarak da bilinen Saraybosna’ya benzetilebilir.
Her şehrin kendine ait sosyal dokusu olduğu gibi Antakya’nın kendine özgü özellikleri
bulunmaktadır. Antakya’da bulunan St. Pierre Kilisesi, Hristiyanlar açısından ne kadar önemli
ise Habib-i Neccar Camisi de Müslümanlar için o kadar önemlidir. “Hristiyan” isminin ilk kez
İsa’nın havarileri için Antakya’da yaşayan putperestler tarafından kullanılması Antakya’yı
Hristiyan dünya için önemli kılmaktadır. Günümüzde farklı inanç mensuplarının barış ve
hoşgörü duygularıyla bir arada yaşadığı bu kentte “Ezan, Çan, Hazzan” şeklinde dini
çoğulculuğu sembolize eden nitelendirmeler yapıldığı görülür. Şehirde bulunan kiliseler,
camiler, manastırlar, sinagog ve diğer inançlara ve kültürlere ait ziyaret yerleri/türbeler bir
arada yaşama kültürüne anlam katan farklı renkler olarak gösterilebilir. Fenomenolojik anlamda
her bir kültür ya da din bir renktir ve dini çoğulculuk farklı renklere yaşama imkânı
sunmaktadır. Farklı dinlerin mabetleri arasındaki mesafenin yakınlaşması bir arada yaşama
kültürünü nasıl etkilemektedir? Dini çoğulculuk farklı inanç grupları arasında iletişimi
kolaylaştırmakta mıdır? gibi sorular tartışılacaktır. Bu tebliğde, Antakya’nın hoşgörü şehri
olarak anılmasında farklı inanç grupları arasındaki iletişimde etkili olan dini, sosyal ve kültürel
nedenler ve bu etkilerin yansımaları incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Antakya, Din, Dini çoğulculuk, İletişim, Hoşgörü.
GİRİŞ
Antakya, geçmişten bugüne farklı medeniyetlerin hâkimiyetine girmesiyle birlikte dini,
tarihi ve ekonomik faaliyetlerin merkezi olmuştur. Antakya şehrinde yaşayan inanç gruplarını
son yıllarda etkileyen en önemli olay şehrin Suriye sınırına yakın olması nedeniyle göç
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

173

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

dalgasına maruz kalmasıdır. Antakya, şüphesiz bu göçten en çok etkilenen şehirlerin başında
gelmektedir. Antakya’nın bir yandan tarihsel, kültürel ve inanç turizmi açısından önemi
artarken diğer yandan da Suriye’de yaşanan olayların olumsuz etkilerini azaltma içinde olduğu
görülür. Antakya’nın farklı inançlara ve kültürlere kucak açan yapısı şehrin sıkıntılarını aşmada
önemli katkılar sunmaktadır. Ancak, farklı inanç grupları arası iletişim dili zaman zaman
sağlıklı kurulamamakta ve “biz” ve “öteki” dikotomisi güçlenerek hoşgörünün ve saygının
azalmasına dönüşme tehlikesi ortaya çıkabilmektedir. Bu tebliğde, Antakya’da yaşayan farklı
inanç grupları arasındaki iletişim ve hoşgörüyle birlikte, ilahi dinlerin kutsal metinlerinde geçen
“biz” ve “öteki”ne dayalı geliştirilen olumlu ifadeler ve dini çoğulculuk ele alınacaktır.
1. Antakya, Dini Çoğulculuk ve İletişim
Antiokheia, I. Seleukos Nikador tarafından M.Ö. 300 yılında babasının adına kurulmuş1
olup tarihi süreç içerisinde şehir için farklı isimler kullanılmıştır. Antiokheia, Romalılar
zamanında Antik çağın dört büyük kentinden birisi olacak kadar büyük metropole dönüşmüştür.
M.Ö. 4. Yüzyılda aynı adı taşıyan diğer şehirlerden ayırt etmek için Büyük Antakya olarak
anılmıştır.2 10. Yüzyıl İslam tarihçisi Mesudi, Hristiyanların farklı zamanlarda Antakya şehri
için; Medinetullah (Allah’ın şehri), Medinetül Mülk (Dünyanın şehri) ve Ümmül-Müdün
(Şehirlerin Anası) unvanlarını kullandıklarını belirtir. Roma imparatoru I. Iustinianos ile karısı
Theodora’nın 526 ve 528 yıllarındaki şiddetli depremlerden sonra Tanrı’nın gazabını teskin
etmek için Tanrı’nın kendisine ait olan şehri koruyacağı inancından hareketle şehrin adını
Theoupolis (City of God) Tanrı’nın şehri olarak değiştirdiği anlatılır. Ayrıca, Antakya için
“Doğu’nun Kraliçesi” anlamına gelen Reine D’orient de kullanılmıştır.3
Antakya’da Bizans döneminde iki farklı okul bulunmaktaydı. Bunlardan biri Lucian’ın
Hristiyan Teoloji Okulu, diğeri de Grek-Roma eğitim sisteminin uygulandığı Libanius’un
Okulu’dur. Libanius’un en önemli katkısı Antakya’da Hristiyanlığın güçlenmesine katkıda
bulunmasıdır. Burada yetişen önemli isimler arasında John Chrysostom da bulunuyordu.4
Antakya Okulu ve Antakya Felsefe Okulu adıyla kadim gelenek bugünlere taşınmıştır. Antakya
okulunu Yakubi dini cemiyeti oluşturmakla birlikte bu okulda Yunanca’dan Süryanice’ye
tercüme faaliyetleri yürütülmüştür. Örneğin; V. yüzyılda yaşamış Süryani alimi Probus,
Aristoteles’in mantığından İbare ve Kıyas kitaplarını bu okulda Süryani diline kazandırmıştır.5
Antakya Okulu olarak bilinen teolojik anlayış aslında kökeni M.S. 3. ve 4. yüzyıla kadar inen
ve çevresinde pek çok teoloğun toplandığı tefsir ve kelam ekolünün dünya görüşünü yansıtır.
Antakya merkezli bu anlayış Kitab-ı Mukaddes’e yapılan tefsir konusunda özelleşmiş yeni
mezheplerin doğmasına neden olmuştur. Bu anlayış çerçevesinde Ariusçuluk ve Nesturilik gibi
iki akım ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Süryani ve Ermeni mezheplerinin oluşumunda
Glanville A. Downey, “A History of Antioch in Syria from Seleucus to the Arab Conquest, Princeton:
Princeton University Press,1961, s.581.
2
Banu Özdilek, (2014) “Seleukos Nikator: İskender’in Komutanı”, Arkeoloji Yolculuğunda Hatay,
Editörler: Banu Özdilek ve Aynur Özfırat, Antakya: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları, s.108.
3
Selim Kaya, Ahmet Gündüz, “Hatay Tarihi” Hatay İl Yıllığı, Hatay Valiliği, 2011, Editör: Yakup Bulut,
s.45.
4
Gürhan Bahadır, “The Socio-Political Structure of Antioch Between IV. –VI. Centruies, Uluslararası
Çağlar Boyunca Hatay ve Çevresi Arkeolojisi Sempozyumu Bildirileri, Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları,
No:52, 2014: 285-289, s. 288.
5
Musa Kazım Arıcan, “Antakya Felsefe Okulu”, Journal of Islamic Research 2012;23(3):101-108. S.101
1
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İskenderiye ekolünün etkisi yanında Antakya ekolü de etkili olmuştur.6 Dolayısıyla
Antakya’da, felsefe ve mantığın İslam dünyasına geçmesinde Süryani alimlerin çalışmaları son
derece etkili olmuştur.
1918-1938 yılları arasında çok kısa süresi İngilizlerin işgalinde olmak üzere, 19 yıl
Fransız Mandaterliğinde kalan Antakya, 2 Eylül 1938’de Hatay Devleti adını alır ve Hatay
Devleti Meclisi’nin aldığı kararla da 23 Temmuz 1939’da Hatay, Türkiye’ye katılır.7 Hatay’ın
anavatana katılmasında şüphesiz M. Kemal Atatürk askeri dehası ve kişisel gayretleri son
derece etkili olmuştur.
Birey ile toplum arasında kurulan aidiyet bağının, o toplumda yaşayan herkesi kapsayıcı
biçimde kurulmadığı, sadece belirli bir sınıfı, etnik yapıyı, ırkı, dini ve mezhebi esas alarak
oluşturulduğu durumlarda o toplumda birlikte yaşama kültürünün zayıf kaldığı görülür. Bu
sorun, günümüz modern toplumları dâhil olmak üzere pek çok toplumda yaşanabilmektedir.8
Huntington’a göre, medeniyetlerin belirgin sınırları olmadığı gibi tam bir başlangıç ve sona eriş
tarihleri de yoktur.”9 Kültür ve iletişim ilişkisi açısından Hall’ın “kültür iletişimdir, iletişim de
kültürdür”'10 tanımı oldukça önemlidir. Kültürlerarası iletişim olgusunun, farklı kültür ve
aidiyet bağlarının iletişim ve etkileşim örüntülerini ele almasının ötesinde kültürlerarası
diyaloğa yönelik bir çağrıyı barındırdığı da söylenebilmektedir. Bu noktada iletişime katılan
kişiler, farklı bir kültüre mensup bireylerin iletişim davranışlarını bilmediği sürece ifadeleri,
tutum ve davranışları kendi kültürel normlarına ve standartlarına göre anlamlandırmayı tercih
edecektir. Bu durum da kültürlerarası etkileşim sürecinde iletişim çatışmalarının yaşanmasını
her an için beklenir hale getirmektedir.11
Neden dini çoğulculuk? Fenomenolojik anlamda geleneklerin ve her bir gelenek
içerisindeki çeşitliliklerin çokluğu anlaşılır. Din felsefesinde dini çoğulculuk, birbiriyle rekabet
eden farklı dini geleneklerin tek bir tane olan nihai ve ilahi Hakikat'in çeşitli şekillerde tasavvur
edilip farklı kavramlarla dile getirilmesinin ve O’nun karşısında neler yapılabileceğinin birer
ifadesi ve örneği olarak tanımlanır.12 Wilfred C. Smith’e göre günümüzde insanlığın dini hayatı
eğer bir bütün olarak yaşanması gerekiyorsa dini çoğulculuk çerçevesinde yaşanmalı ve bu tüm
insanlar için bu geçerli olmalıdır. Diğer inançların insanları artık bizden uzakta ya da kenarda
kalmış değildir. Diğer dinlerin mensupları komşularımız, dostlarımız, mesai arkadaşlarımız
olduğu gibi aynı zamanda onlarla aynı cadde ve sokakları paylaşmaktayız.13 Ünlü İngiliz din
felsefecisi John Hick, dini çoğulculuk konusunda şunları söyler: “İbadet yerlerindeki
Kürşad Demirci, Nesturi Hristiyanlık ve Antakya Teolojisi, 2018, İstanbul, Ayışığı kitapları VIII.
Müslüm Kabadayı. “Hatay Tarihi ve Kültür-Sanatından Önemli Çizgileri”, Asi’nin İncisi ANTAKYA, Ed.
Mehmet Karasu, Sadık Nazik, Antakya: Antakya Belediyesi Yayınları, 2012. s.13.
8
Er, T. ve Ataman, K. “İslamofobi Ve Avrupa’da Birlikte Yaşama Tecrübesi Üzerine”. Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), (2008):747-770, s.754
9
Samuel P. Huntington. Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması. (M. Turhan ve
C. Soydemir, Çev.) 9. Baskı. İstanbul: Okuyanus Yayınları, 2011. s. 51)
10
E.T. Hail. The Silent Language, New York 1959, s. 169
11
Nuray Mercan. "Cultural Sensitivity And Communication Skills On The Relationship Between An
Investigation". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 449-454, s.451.
https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2016118665
12
Hanifi Özcan, Mâtüridî’de Dînî Çoğulculuk, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, s.11.
13
Mahmut Aydın, İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, Ankara Okulu
Yayınları, Ankara, 2002, s. 20.
6
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insanların lisanları, kullandıkları kavramlar, ibadet formları ve cemaatlerin kültürel
hassasiyetleri birbirlerinden oldukça farklılık arz etse de, dini bakış açısına göre temelde
hepsinde aynı şey olmaktadır. Cami, sinagog, tapınak ve Sih tapınağında bazen yapılan
ibadetlere katılmanın, aslında Hristiyan kilisesinde yapılan ibadetlere katılmaya benzediği
açıktı; yani o tapınaklarda kişisel, iyi, insanlar arasında istenilen doğruluk ve sevgi olarak
bilinen yüksek ilahi bir gerçekliğe zihinleri açık olan insanlar vardı.”14 Buradan hareketle dini
çoğulculuk, bütün dinleri, özellikle de yaşayan büyük dünya dinlerini, tanrıya eşit seviyede
ulaştıran yollar olarak kabul etmek ve aralarındaki farklılığı görmezden gelmektir. Böylece,
çok kültürlülük, görecelilik ve postmodernizmin etkisiyle dinler konusunda yeni bir bakış açısı
geliştirilmesi mümkün görünmektedir.15 Yine Hick, dini çoğulculuğa sahip toplumlarda “biz”
ve “öteki” arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiğini şu sözlerle ifade eder:
“Hiçbir inanç, mükemmel değildir. Bütün inançlar kendi saygıdeğer taraftarları için eşit derecede
azizdir. Bu nedenle istenen şey, büyük dünya dinlerinin taraftarları arasında bir inancın diğer inançlar
karşısında üstünlüğünü göstermek için verimsiz çatışmalara girmek değil, arkadaşça temasların
yaşanmasıdır”16

Hatta Hick, bir röportajında 'Bir Hristiyan olarak Hristiyanlığın kendisinin tek hakikat
olmadığı şuuru ile yaşamanın zor olduğunu kabul ediyorum' diyerek hiçbir dinin mükemmel
yapıda olmadığını ve bu bilinç ile yaşamanın da sıkıntılarına işaret etmiştir.17 Bir toplumda
çoğulculuğun mümkün olabilmesi için farklı din ve inançların bir arada olması yeterli değildir,
çünkü çoğulculuğun tam olarak gerçekleşmesi için rekabet şarttır. Dinî grupların kendi
inançlarını özgürce, sınırlı olmadan ifade etmeleri gerekir. Örneğin Stark, Hindistan’da bulunan
Müslüman
ve
Hristiyanların
bir
arada
yaşamalarının
çoğulculuk
olarak
değerlendirilemeyeceğini, sadece farklı inançlara sahip komşu toplumların bir arada yaşaması
olarak görülebileceğini ifade eder.18 Çoğulculuk taraftarlarının da haklı olarak vurguladıkları
gibi farklı dinsel geleneklerden olan dostlar, dindarlar olarak farklı tecrübelerine rağmen
birbirleriyle sağlıklı bir iletişime girebilirler.19
1962-1965 yılları arasında gerçekleşen ve Hristiyanlık tarihinin en geniş katılımlı konsili
olarak bilinen II. Vatikan Konsili, genelde Hristiyanlığın özelde ise Katolik Kilise’nin diğer
dinsel gelenekler ve bunların bağlılarına yönelik değerlendirmeleri gerçekten devrim
niteliğinde sayılabilecek önemli gelişmelere neden olmuştur. Konsil’in 1965’te yayımladığı
Hristiyanlık Dışı Dinlerle İlişkiler Bildirgesi’ne göre Katolik Kilise, diğer dinlerde mevcut olan
doğru ve kutsal hiçbir şeyi reddetmediği ve kilisenin öğretilerinden farklı şekillerde olsa da
bunların “bütün insanları aydınlatan hakikatin ışığını” yansıttığı görüşündedir.20

Aydın, İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, s. 30.
Latife Bozkale, Dini Çoğulculuk Üzerine, Diyanet İlmi Dergi, 50/3, (2014): 43-62, s.61
16
Aydın, Mahmut; İnançların Gökkuşağı: Dinsel Çoğulculuk Üzerine Eleştirel Diyaloglar, Ankara Okulu
yayınları, Ankara, 2002, s.71.
17
Adnan Aslan, 'Dinler ve Mutlak Kavramı: John Hick ve Seyyid Hüseyin Nasr'la Bir Mülakat', İslami
Araştırmalar Dergisi, Sayı 1, 1997, s. 178.
18
Tülay Demir, “Dinî Çoğulculuk”, Liberal Düşünce, cilt: XVIII, sayı: 71, (2013):41-64, s. 50.
19
Mahmut Aydın, Dinsel Çoğulculuk ve Mutlaklık İddiaları, Ankara Okulu Yay., Ankara 2005, s.187.
20
İlbey Dölek, “Batı’da Son Dönem Kristoloji Çalışmaları (Tahlil ve Değerlendirme)”, Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri (2014), s.228.
14
15
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Antakya, 4. Yüzyıldan itibaren fiziki büyüklük bakımından Roma ve İskenderiye
şehirlerinden sonra gelmekteydi ve nüfusu 500.000 den daha fazlaydı. Çok önemli ticaret ve
stratejik noktaların üzerinde bulunan Antakya’da pek çok etnik grubun bir arada yaşadığı
tahmin edilmektedir. O dönemde şehirdeki çoğunluğu Greklerin, Makedonların ve Arapların
oluşturduğu malumdur. 4. yüzyılda şehirde yaşayan Yahudilerin sayısı 25.000 civarındadır.
Genelde şehrin dışında yaşadıkları tahmin edilen Yahudilere ait bir sinagogun olduğu ve Slipius
dağında olan bu mabedin daha sonra St. Ashmunit Kilisesi’ne dönüştüğü söylenmektedir. Bu
sinagogun özelliği İbn Shahin’e göre Kudüs’te Tapınağın yıkılmasından sonra yapılan ilk
sinagog olmasıdır.21
İslam tarihinde Hz. Peygamber Veda hutbesinde orada bulunanlar üzerinden tüm insanlık
için bir arada yaşamanın önemine vurgu yapmıştır. Orada, Müslüman ile Müslümanın
kardeşliğinin yanı sıra insanlar arasındaki etnik farklılıkların üstünlük sebebi sayılamayacağını
belirtmiş ve tüm insanların ortak atası olarak Hz. Adem’i işaret ederek insanlar arasında bir
kardeşlik bağının olduğunu belirtmiştir.
Alevilerin ortak inancına göre; Peygamber Veda Haccı dönüşünde Gadiri Hum'da yaptığı
konuşmada bütün Müslümanların kardeş olması gerektiğini, bunun için her Müslümanın
kendisine bir kardeş tutmasını, kendisinin de Hz. Ali ile kardeş olduğunu ve Hz. Ali’yi
kendisine vekil tayin ettiğini, kendisinden sonra Hz. Ali’nin halife olmasını istemiştir.22
“Ve onlara, o Karye halkını misal ver. Onlara resûller gelmişti.” “Ve şehrin (Medine) en uzak
yerinden bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim, (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!" dedi.”23

Yasin suresinde geçen olayda kasabada yaşayan topluluğa verilen ilahi cezanın sebebi
olarak kasabada yaşayan topluluğun kendilerine Tanrı tarafından gönderilen elçilerin mesajını
karşı çıkmaları yazılıdır. Burada geçen kasabanın hangi kasaba olduğu surede tam olarak
belirtilmemiştir. Ancak, bu konuda rivayetlere dayalı olarak tefsir yazarları, bu kasabanın
Antakya ve bahsedilen kişinin de Habib-i Neccar olduğunu öne sürmüşlerdir.24 Diğer taraftan
dini çoğulculuk, toplumsal yapının birçok alanını karakterize eden ve birçok sosyolojik ve
politik tartışmayı şekillendiren etnik ve kültürel çoğulculuğun bir veçhesidir. Bir tartışma
konusu olarak dini çoğulculuk, bünyesinde bazı çağdaş temel endişelerle ilgili bir özelliği de
barındırır. Ancak bu durumun mezkur olumluluklar yanında bir çok tehlikeyi de yedeğinde
taşıdığını belirtmek gerekir. Çünkü son dönemlerde modem dünyada dini çoğulculuk, politik
toplumun az veya çok evrensel bir özelliği olarak belirmiştir.25 Görüldüğü üzere dini çeşitlilik
ile ortaya çıkan dini çoğulculuk olgusu olumlu yaklaşılmadığı takdirde bazı istenmeyen
durumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. O nedenle dini çoğulculuğun inanç

Demirci, Nesturi Hristiyanlık ve Antakya Teolojisi, s.27-28.
Piri Er, Anadolu Aleviliği ile Hatay (Antakya) Aleviliğinin Karşılaştırmalı İncelemesi, Folklor/Edebiyat,
1996, sayı: 7, s. 119-124 s.119
23
Yasin, 13-20
24
Heribert Busse. Antioch and Its Prophet Habib al-Najjar. Jerusalem Studies in Arabic and Islam,2000,
24: 155-179; Bahadır Gürhan, Hristiyanlığın Antakya’da Şekillenmesi ve Habib-i Neccar, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute,
2013, cilt: X, sayı: 23, s. 207-214 s.213
25
Orhan Atalay, Dinî Çoğulculuk: Tarihsel Gelişimi ve Kutsal Metinlerdeki Sınırları, EKEV Akademi
Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 17, s. 15-28, s.19.
21
22
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grupları arasındaki iletişim dilinin hedefinin ve sınırlarının iyi belirlenmiş olması
gerekmektedir. Aynı şehirde yaşayan etnik ve dini toplulukların barış ve huzur ikliminde
yaşama tecrübesi son derece önemlidir. Hakikat tekelciliğinin körüklendiği bir atmosferde
hoşgörünün azalması ve her dini grubun ya da fırkanın kendini seçilmişlik duygusuyla
beslemesi kaçınılmazdır. Burada özellikle kutsal metinlerde yer alan sevgi, kardeşlik ve barışı
telkin eden dilin ortaya çıkarılmasının gerekli ve önemli olduğu kanaatindeyiz.
İletişim araçlarının artmasıyla birlikte farklı dinlerle karşı karşıya gelen insanların, kendi
dinlerinin üstünlük iddialarını dile getirmeleri kaçınılmaz bir hal almıştır. Dolayısıyla bu iddia
birçok problemi beraberinde getirmiştir. Buradan yola çıkan düşünürler ise dini tutumları
sınıflandırmış ve bir arada huzurlu yaşayabilmek adına ortak ilkeler arama yoluna
gitmişlerdir.26
Samuel Huntington’un “Medeniyetler Çatışması” adlı tezine göre; din bir çatışma
unsurudur. Bu yaklaşıma birçok din adamı ve bilim insanı karşı çıkmıştır. Karşı çıkanlar
arasında yer alan Graham Fuller, “İslam ve Batının Jeopolitiği: Kuşatılanlar” (1996) olarak
Türkçeye çevrilen eserinde dinlerin özünde barış mesajının olduğunu belirtir. Fuller buradan
hareketle muhtemel bir savaşın temel sebebinin dinler olmayacağını, bilakis dinlerin politik
amaçlara alet edilmesi olacağını ifade eder.27
“Başkaları sana yaptığında seni üzecek şeyleri başkalarına da yapma.” (Mahabharata, 5:15,17;
Hinduizm)
“Başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyleri başkalarına da yapma.” (Konfiçyüs, Analecta,
15:23; Konfüçyüsçülük)
“Seni üzen şeyleri başkalarına yapma” (Buda, Sutta Pitaka, Udanavagga 5:18; Budizm)
“Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen iman etmiş sayılmaz.” (Ahmed b. Hanbel, ElMüsned, 1/113; İslam)
“Öç almayacaksın ve kavminin oğullarına kin tutmayacaksın ve komşunu kendin gibi seveceksin.”
(Leviller, 19: 18)

Alman teolog Hans Küng’e göre; “Dinler arasında barış sağlanmadıkça milletler
arasında da barış sağlanamaz.”28 Papa 16. Benediktus, 2006 yılında Türkiye ziyaretinde
Sultanahmet Cami’nde imamla birlikte sessizce duasına yapmıştır. 2009 yılında da Kudüs’te
Tapınak Dağı/Ağlama Duvarı ziyaretinde dua etmiş ve Tanrı ile komşusunun sevgisini
dilemiştir.29 Dini çoğulculuk, son yıllarda küresel bir perspektifle dinler arası ilişkileri ifade
etmek için evrensel teoloji (universal theology), dünya teolojisi (world theology), küresel
teoloji (global theology) ve dinlerarası teoloji (interreligious theology) şeklinde kullanılmıştır.30
İslam, sosyal çoğulculuk söz konusu olduğunda farklı dinler ve kültürler arasında barışçıl
yaşamı ve ortak hoşgörüyü arar. İlahi dinler arasında sadece İslam, Yahudiliği ve Hristiyanlığı
Merve Bozan, “Kültürel Etkileşimde Din Nerede?” Kültürlerarası İletişim Öğrenci Sempozyumu (15-16
Ekim 2015) Bildiri Kitabı, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları No:34, Editör: Seda Özsoy, Mart, 2016.s.141
27
Graham E. Fuller ve Ian O. Lesser, Kuşatılanlar: İslam ve Batının Jeopolitiği, İngilizce’den Çeviren:
Özden Arıkan. İstanbul: Sabah Kitapları, 1996. Kenan, ÇETİNKAYA, (2016). Birlikte Yaşama kültüründe insan:
Kutsal metinlerdeki olumlu ifadeler üzerine bir analiz. Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1 (1) , 147160 . s.149. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bozifder/issue/22458/240219
28
“Hans Küng, Global Responsibility: In Search of a New World Ethic (New York: Crossroad 1991.)
29
Gavin D’Costa, “Interreligious Prayer between Christians and Muslims” Religious Pluralism and The
Modern World. Ed. Shurada Sugirtharajah, 2012: Palgrave MacMillan, s.101.
30
Sharada Sugirtharajah,” Introduction: Religious Pluralism – Some Issues” Religious Pluralism and The
Modern World. Ed. Shurada Sugirtharajah, 2012: Palgrave MacMillan, s.5
26
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tanımaktadır. Çünkü; Yahudiler, İsa’yı beklenen Mesih ya da Peygamber olarak kabul etmezler;
Hristiyanlar da Allah’ın elçisi ve gerçek bir peygamber olarak Muhammed’i tanımazlar.31
Dinler arası olumlu ilişkilerin kurulmasında “çatışan hakikatler” olarak ifade edilen teolojik
farklılıklar engel teşkil edebilmektedir. Diğer yandan kültürel hayatın içinde inanç gruplarının
üyeleri arasında kurulan ilişkiler sayesinde de örneğin komşuluk gibi değerler olumlu yönde
katkı sağlamaktadır. Çünkü, Mevlana’ya göre “aynı dili konuşanlar değil aynı gönle sahip
olanlar anlaşabilirler”.32 Dolayısı ile dil, bir arada yaşama kültüründe iletişim için gereklidir
ve önemlidir. Ancak gönül diliyle anlaşmak daha yüce bir erdeme yöneliktir. Aynı şekilde
Yunus’un tasavvuf anlayışında “yaratılmışların yaratandan ötürü sevilmesi”33 biz ve öteki ile
kurulacak iletişim dilinde engelleri ortadan kaldırmakta ve kardeşlik duygularını ortaya
çıkarmaktadır.
İbn-i Batuta’ya göre bolluk ve bereket Şam’da, sevgi ve merhamet Anadolu’dadır.34 2008
yılında kurulan Medeniyetler Korosu 3 semavi dine (Müslüman, Hristiyan ve Yahudi) ve 6
farklı medeniyete (Alevi, Sunni, Ortodoks, Katolik, Yahudi ve Ermeni) mensup 100 kadın-100
erkek olmak üzere toplamda 200 üyeye sahiptir. Farklı dinlerden, kültürlerden ve mesleklerden
oluşan koro bugüne kadar birçok ödüle layık görülmüştür. Ayrıca iki kez Barış ve Kardeşlik
ödülü almış ve 2012 yılında Nobel Barış ödülüne aday gösterilmiştir.35
Neredeyse bütün toplumlarda görülen yemeğin insanları yaklaştıran ve birleştirici gücü
Antakya’da da görülür. Yemek kültürü dinsel törenler, evlilik, ölüm, askere gönderme, adak,
festivaller gibi birçok sosyal olgu ile iç içedir. Bu tür etkinliklerde misafire verilen değer,
yemeğin türüne ve harcanan emek ve zamana göre belirlenir. İşte bu insanların birbirine verdiği
değerin ifadesidir.36 Antakya’da farklı kültürlerin ve inançların etkisiyle birlikte yemek kültürü
zenginleşmiştir. Bu zenginlik, Antakya’da farklı inanç gruplarının bir araya gelmesini
arttırmıştır. Buradan hareketle bir yerin mutfak kültürü ne kadar gelişmiş ise orada misafire ve
insana verilen değerin yüksek olduğu söylenebilir. Kültürler arası iletişimde yemek kültürünün
rol oynadığı görülmektedir.
2. Kutsal Metinlerde Dini Çoğulculuk ve Hoşgörü
Eski Ahit kitaplarında Yahudiler (İsrail oğulları) için ötekiler ilk önce Edomiler,
Ammoniler, Moablılar ve sırasıyla Mısırlılar, Kenanlılar, Filistinliler daha sonra Asurlular,
Keldaniler, Persler, Medler, Grekler ve Romalılardır. Bu kabileler arasında 12 İsrail kabilesi,
bir olan ebedi ve ezeli Tanrı Yahve’nin seçilmiş halkını oluşturur. Bu halk eşi olmayan “gam”
bir halktır ve diğer milletler “goim” diye nitelendirilir. Ayrıca Yahudi olmayanlar için sünnetsiz
“gentile” tabirinin de kullanıldığı görülür. Kuran’da mesajlar genelde “Ey İnsanlar” diye
başlar fakat onun mesajını kabul edenler Müslümanlar ve çoğu kez de “inananlar” şeklinde
çağırılır. Ötekiler ise küfür ve şirkle suçlanan inanmayanlar (küffar) ve puta tapanlardır
31

Ayatullah Murtadha Mutahhari, Islam and Religious Pluralism, 2006, Second Edition, Sayyid Sulayman
Ali Hasan (Translator) The World Federation of KSIMC, Canada, s. VI
32
Mevlana, Mesnevi I, 97, beyit no:1205.
33
Yunus Emre. Şiirler, İstanbul: Divan Yayıncılık, 1998, s.88
34
İbn-i Batuta. İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Çev. A. Sait Aykut, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2004.
s.400.
35
Antakya Medeniyetler Korosu, http://medeniyetlerkorosu.com.tr/ , Erişim: 10.10.2019.
36
Tülin Tümay. “Antakya’da Yaşam”, Asi’nin İncisi ANTAKYA” Ed. Mehmet Karasu, Sadık Nazik,
Antakya: Antakya Belediyesi Yayınları, 2012. s. 35.
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(müşrikûn). Yeni Ahit’te İsa Mesih’in mesajı etnik yapısı, kültürel, politik ve dini durumu fark
etmeksizin iyi niyetli tüm insanlar içindir. Ötekiler çoğunlukla “Komşu” (Grekçe “plesion”)
terimiyle isimlendirilir.
2.1. Tanah’tan Örnekler
“Öldürmeyeceksin.” (Mısır’dan Çıkış, 20/13; Tesniye, 5/17)
“Çalmayacaksın” (Mısır’dan Çıkış, 20/15; Tesniye, 5/19).
“Kim insan kanı dökerse, Kendi kanı da insan tarafından dökülecektir. Çünkü Tanrı insanı kendi
suretinde yarattı. Verimli olun, çoğalın. Yeryüzünde üreyin, artın.” (Tekvin/Yaratılış, 9/6-7).
“Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın
kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.” (Çıkış, 20/16-17; Tesniye, 5/20-21).
“Komşunun karısıyla cinsel ilişki kurarak kendini kirletmeyeceksin. (Levililer 18/20, Hezekiel,
16/15).
“Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın (Levililer 19/13).
“Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü
kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın” (Levililer, 19/15).
“Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen
de günah işlemiş olursun” (Levililer, 19/17).

Rab’bin “Kötüden ve zorbalığı sevenden tiksindiği” Mezmurlar da (11/5) anlatıldığı gibi
Yeşeya Kitabında (33/15) “Kan dökenlerin telkinlerine kulak vermeyenler ve Kötülük görmeye
dayanamayanlar” Rab tarafından övülmektedir. Yine Mezmurlar kitabında (15/2-3) “Kusursuz
yaşam süren, adil davranan, Yürekten gerçeği söyleyen. İftira etmeyen, Dostuna zarar
vermeyen ve Komşusuna kara çalmayanların” kutsal dağda Rab’bin çadırına konuk olacağı
övülmektedir. Tanah’ın Tarihler kitabında (22/8;28/3) Tanrı yeryüzünde kan dökülmesini hoş
karşılamaz. Hz. Davud, Tanrı adına bir mabed yaptırmak istediğinde; Tanrı, yeryüzünde çok
kan döktüğü ve savaşçı biri olduğu için onun yerine barışçıl olan oğlu Süleyman’ın yaptırmasını
ister.
2.2. Yeni Ahit’ten Örnekler
“Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin’ dendiğini duydunuz. Ama ben
size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta, 5/4344)
“Sizden bir şey dileyene verin, sizden ödünç isteyeni geri çevirmeyin.” (Matta, 5/39).
“Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin,
size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan
mintanınızı da esirgemeyin.” (Luka, 6/29-30).
“Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan
doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir.” ( Yuhanna I.
Mektup, 4/8-9).
“Her bakımdan alçakgönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle
davranın.” (Efesliler, 4/2).
“Tanrın Rab’bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün gücünle ve bütün aklınla seveceksin.
Komşunu da kendin gibi seveceksin.” (Luka, 10/27)
“Birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı
gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” (Koloseliler, 3/13).

Hristiyanlarca kutsal kabul edilen Yeni Ahit’te dini çoğulculuk ve hoşgörü ile örnekler
bulmak mümkündür. İncillerde görüldüğü üzere Hz. İsa’nın mesajının özünü “sevgi”
oluşturmaktadır. Sevmek sadece bizden olanlar için geçerli değildir, komşularımızı ve
düşmanlarımızı kapsamaktadır. İncillerde sürekli affedici, hoşgörülü ve sevgi dolu olunması
gerektiği öğütlenmektedir. Çünkü, Hristiyan teolojide Hz. İsa’nın kendisi sevgidir. Onu sevmek
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ve onun gibi tüm insanları sevmek İncillerin değişik yerlerinde vurgulanmaktadır. Hatta, Hz.
İsa’nın “İyi Samiriyeli”37 örneğinde komşunun kim olduğunu ve komşuyu nasıl sevmek
gerektiğini hem açıklar. Bir başka yerde de Samiriyeli bir kadından su isteyerek, 38 Ferisilerin
Yahudi olmayanlara karşı dışlayıcı tavırlarını eleştirdiği görülür.
2.3. Kur’an’dan Örnekler
“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi
boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok
sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdâr olandır.” (Hucurât, 49/13)
“(Ey Muhammed!) Sana da o Kitab'ı (Kur'an'ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici
olarak indirdik. Artık Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların
arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek
bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde
yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size
bildirecektir.” (Mâide, 5/48)
“Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun (varlığının ve
kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için elbette ibretler vardır.” (Rûm, 30/22).
"Sizin dininiz size, benim dinim de banadır." (Kâfirûn, 109/6).
“Onların, Allah'ı bırakıp tapındıklarına sövmeyin, sonra onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah'a
söverler. Böylece her ümmete yaptıklarını süslü gösterdik. Sonra dönüşleri ancak Rablerinedir. O,
yapmakta olduklarını kendilerine bildirecektir.” (En’âm, 6/108).
“Allah sizi, din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik
etmekten, onlara âdil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah âdil davrananları sever.” (Mümtehine,
60/8).
“Kitap ehlinden birçoğu, hak kendilerine belirdikten sonra dahi, içlerindeki kıskançlıktan ötürü
sizi, imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Siz şimdilik, Allah onlar hakkındaki emrini getirinceye
kadar affedin, hoşgörün. Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla yetendir.” (Bakara, 2/109).
“Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık.
Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörü ile muamele et.” (Hicr, 15/85).

Kuran-ı Kerim’de yukarıda örneklerle gösterilen farklı sure ve ayetlerde genel anlamda
yerin, göğün ve arasındakilerin (insanların) en güzel şekilde yaratıldığı ve kıyamete kadar
hoşgörü ile hareket edilmesi, diğer inanç mensuplarının kutsal değerlerine karşı saygılı
olunması, farklı dinlerin ve dillerin kaynaşması ve iyi ilişkiler kurmasının Yüce Allah’ın planı
dahilinde insanların bir imtihanı olduğu ifade edilmektedir. O nedenle Kuran-ı Kerim’de, bütün
insanlara karşı iyi ve adil biçimde davranmanın önemi anlatılmaktadır. Ehl-i kitap
mensuplarından bazılarının da kıskançlık peşinde koşup kötülük yapma durumun da bile onlara
hoşgörülü ve affedici olunması gerektiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, Hac sûresinde “Allah'ın
adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler” (22/40) olarak bir arada
zikredilmesi diğer dinlerin mabedlerine olan saygı ve hoşgörü yaklaşımını ortaya koymakla
birlikte Kâfirûn sûresinde dinde zorlamanın olmadığı ifade edilmiştir. Bütün kutsal metinlerde
olduğu gibi Kuran da kan dökülmemesini emreder. Maide suresinde “Kim, bir insanı, bir can
karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki
bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün
insanları yaşatmıştır.” (5/32) ayetinde yeryüzünde barışın hakim olması için insanların haddi
“İyi Samiriyeli” örneği için bkz. Luka, 10/30-37.
İsa ile Samiriyeli kadın arasında şu konuşma geçer: Samiriyeli kadın, “Sen Yahudi’sin, bense Samiriyeli
bir kadınım” dedi, “Nasıl olur da benden su istersin?” Çünkü Yahudiler’in Samiriyeliler’le ilişkileri yoktur. İsa
kadına şu yanıtı verdi: “Eğer sen Tanrı’nın armağanını ve sana, ‘Bana su ver, içeyim’ diyenin kim olduğunu
bilseydin, sen O’ndan dilerdin, O da sana yaşam suyunu verirdi.” (Yuhanna, 4/9-10).
37
38
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aşmaması emredilmektedir. Ayrıca, yukarıda verilen örnekte Hucurât suresinin “Ey İnsanlar”
hitabıyla başlaması verilmek istenen mesajın tüm insanları ilgilendirdiği görüşünü yansıtır.
SONUÇ
Kültürel farklılıkları anlamaya ve keşfetmeye yönelik pozitif duyguların geliştirilebilmesi
olarak tanımlanan kültürlerarası duyarlılığın artırılması ve geliştirilmesi konusunda sosyokültürel ve akademik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Etno-göreceli bir yaklaşım ile
kültürler arası iletişim kanallarının güçlendirilmesi ve dinsel çoğulculuk anlamında dini
partikülarizm tehlikesine düşmeden hoşgörü içinde yaşayabilmenin umudunu taşımalıyız.
Yaşar Kemal bir şiirinde “Dünya on binlerce çiçekli bir kültür bahçesidir, her çiçeğin ayrı bir
rengi ve kokusu vardır. Bir çiçeğin koparılması bir rengin bir kokunun yok olmasıdır. Tek dile,
tek renge kalmış bir dünya hapı yutmuştur.” sözleriyle birlikte yaşama kültürünün önemini
bizlere hatırlatmaktadır. Tebliğin sonunda bir öneri olarak, Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı
Yoğunoluk köyünde bulunan ve yıllardır bakımsız bırakılan Ermeni Kilisesi’nin (Şekil.1-2)
restore edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda üzerine inşa edilmiş olan cami ile birlikte
ibadete açılması birlikte yaşama kültürü ve dini çoğulculuk bağlamında Hatay’ın hoşgörüsüne
uygun olacağı düşünülmektedir. Bu sayede, Yoğunoluk köyündeki kilise ve caminin aynı
binada olması (Şekil.3) inanç turizmi açısından Vakıflı Köyü ve Ermeni Kilisesi’ni ziyaret eden
turistlerin dikkatini çekmesi düşünülmektedir.
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SARAYBOSNA’DA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ, DİNİ ÇOĞULCULUK
VE ALİYA İZZETBEGOVİÇ
Dr. Öğrt. Üye. İlbey DÖLEK
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ORCİD: 0000 0002 6287 4067
Özet
Farklı inanç gruplarının bir arada yaşama kültürüne sahip şehirlerin başında Kudüs akla
gelmektedir. Balkanlar denildiğinde ise akla gelen sembol isimler Saraybosna ve Aliya
İzzetbegoviç’tir. Balkanlar, Doğu’nun ve Batı’nın adeta kesişme noktasında yer almış ve
tarihsel süreçte farklı kültürlerin ve uygarlıkların hâkimiyetine girmiştir. Balkanların hem
Avrupa’ya yakınlığı hem de geçmişte Osmanlı imparatorluğunun etkisinde kalması Bosna
Hersek’i etnik, dini ve kültürel anlamda eşsiz bir coğrafya haline getirmiştir. Saraybosna’da
yaşayan Katolik Hırvatlar, Ortodoks Sırplar, Aşkenaz Yahudiler ve Müslüman Boşnaklar gibi
toplulukların olması çok kültürlü ve çok dilli bir yapıyı beraberinde getirmiştir. Saraybosna
bugün farklı dinlerin ve kültürlerin etkisinde kozmopolit bir şehir olarak Avrupa’nın
merkezinde yer almaktadır. Osmanlı döneminden kalma Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camisi,
Külliyesi ve çevresindeki tarihi sembolik değere sahip Sebil’i ve Mevlevihanesi; I. Dünya
savaşının ortaya çıkışında etkili olan olayın yaşandığı Latin Köprüsü; Katolik ve Ortodoks
Katedrallar; Bosna savaşında Sırplar tarafından zarar gören Milli Kütüphane ve Aşkenazi
Yahudilerin Sinagog’u bugün Saraybosna’da bir arada yaşama kültürünün eşsiz örnekleri
arasında yer alır. Bu tebliğde, Balkanların Kudüs’ü olarak nitelenen Saraybosna özelinde farklı
inançlara ve kültürlere sahip insanların birlikte yaşama tecrübesinin özelliklerini, karşılıklı
ilişkilerini ve bu ilişkilerin dini-tarihi mimari yapılara yansımalarını dini çoğulculuk ve Aliya
İzzetbegoviç’in çoklukta aranan birlik mesajı olan “tevhid“ düşüncesi bağlamında ele
alınacaktır. İzzetbegoviç’in birlikte yaşama tecrübesine yönelik düşüncelerinin ortaya
çıkarılmasında “Doğu-Batı Arasında İslam“ ve “İslam Deklarasyonu” adlı eserleri başta olmak
üzere bütün eserlerinin yanı sıra Aliya İzzetbegoviç hakkında yazılan bilimsel araştırma verileri
kullanılacaktır. Bu araştırmada tarihsel belgeler ve bilimsel yayınların yanı sıra İzzetbegoviç’in
eserleri ile 2019 yılının Temmuz ayında yapılan Balkan ülkeleri ve Saraybosna araştırma
gezisindeki kişisel gözlemlere yer verilecektir. İzzetbegoviç‘in hem eserleri hem de yaşamı
incelendiğinde hiçbir zaman farklı etnik köken ve dini inanışa sahip olanları “öteki” olarak
görmediği anlaşılmaktadır. Bosna savaşının son bulmasında verdiği mücadelenin gayesi sadece
Boşnak Müslümanlardan oluşan küçük özerk bir devlet kurma hayali taşımamaktadır. Aksine
bu devletin içerisinde Sırpların, Hırvatların, Boşnakların ve Yahudilerin bir arada barış içinde
yaşadığı bir ülke ideali için çaba harcadığı görülür. Onun düşüncelerinin dayandığı iki temel
esas “İnsan” ve “İslam” olmuştur. Ona göre, “Tevhid, aynı insanların bir arada yaşaması değil
farklı insanların bir arada yaşama sanatıdır. Bu yaşama sanatının adı ise İslam’dır”.
Dolayısıyla yaşanan zor günlerde İzzetbegoviç, düşmanlarına benzemek yerine evrensel etik
değerlere sahip çıkarak bir orta yolun mümkün olabilmesinin önünü açmıştır. İzzetbegoviç,
farklı kültürlerin bir arada yaşama tecrübesinin geçmişte Osmanlı zamanında yaşandığını ve
yeniden yaşanmasının önünde bir engel olmadığını belirtmiştir. Saraybosna’yı gezdiğinizde
Osmanlı’nın etkisini Başçarşı’da, Camilerde, Külliyelerde ve Sebillerde görmek mümkündür.
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Camileri, kiliseleri ve sinagogu ile “Balkanların Kudüs”ü olarak nitelenen Saraybosna yaşanan
olumsuzluklara rağmen geçmişinden aldığı barış ve hoşgörü kültürünü korumuş ve Aliya
İzzetbegoviç’in önderliğinde Bosna savaşında barış ve hoşgörü kültürünün korunması ve
yaşatılması yolunda mücadele etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Saraybosna, Hoşgörü, Kültür, Dini Çoğulculuk, Aliya
İzzetbegoviç
I.
Saraybosna’da Etnisite ve Dini Çoğulculuk
Bosna Hersek, İstanbul’un fethinden 10 yıl sonra 1463’te Osmanlı hâkimiyetine
geçmiştir. Bosna-Hersek’te yaşayan Bosnalılar ya da Boşnaklar 3 ana etnik gruptan oluşur
(Şekil.1). 1991 yılı verilerine göre Bosna Hersek nüfusunun % 41’i Boşnak, % 31’i Sırp, % 18’i
Hırvat ve % 10’u diğerleri olarak gösterilmiştir (Şekil.2).1 2013 yılı verilerine göre Başkent
Saraybosna’da yaşayan 343.722 kişinin 273 bini (%83) Müslüman Boşnaklardan, 11.681’i
Sırplardan, 16.495’i Hırvatlardan ve 25.486’sı da diğer etnik gruplardan oluşmaktaydı.2
Saraybosna’da bugün 342 bin kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir.3 Komşuları Sırbistan,
Karadağ ve Hırvatistan’dır. Cumhuriyet’in başkenti Saraybosna (Sarajevo) dır. Saraybosna
bugün farklı dinlerin ve kültürlerin etkisinde kozmopolit bir şehir olarak Avrupa’nın
merkezinde yer almaktadır. Saraybosna’da farklı inanç gruplarının mabetleri (cami, kilise ve
sinagog) arasındaki uzaklık yürüme mesafesindedir. Saraybosna’da Osmanlı döneminden
kalma Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camisi Külliyesi ve çevresindeki tarihi sembolik değere sahip
Sebil’i; I. Dünya savaşının ortaya çıkmasında etkili olan olayın yaşandığı Latin Köprüsü;
Katolik ve Ortodoks Katedrallar; Bosna savaşında Sırplar tarafından zarar gören Milli
Kütüphane; Aşkenazi Yahudilerin Sinagog’u bugün bir arada yaşama kültürünün eşsiz
örnekleri arasında yer alır. Bu yönüyle Saraybosna, “Balkanların Kudüs’ü” ya da “Avrupa’nın
Kudus’ü” olarak tanımlanır.

Şekil.1: Bosna Hersek’te Farklı Etnik-Dini Gruplar
Kaynak: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:BiH_banovine_2013.png
David
Anderson,
“The
Collapse
of
Yugoslavia:
Background
and
Summary”,
https://www.aph.gov.au/binaries/library/pubs/rp/1995-96/96rp14.pdf (Erişim Tarihi: 26.04.2015). s.6
2
Sarajevo, https://www.citypopulation.de/en/bosnia/sarajevo/_/19xxxx__sarajevo/ Erişim: 10.10.2019.
3
Sarajevo Population 2019, http://worldpopulationreview.com/world-cities/sarajevo-population/ Erişim:
18.10.2019.
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Şekil.2: Bosna Hersek’teki Etnik Nüfus Dağılımı (1991).
(Kaynak: David Anderson, The Collapse of Yugoslavia: Background and Summary, s.12)

Batı dünyasının İslam ülkeleri hakkında olumlu bir izlenime sahip olduğu pek
görülmemiştir. Müslüman toplumlar genellikle Suudi Arabistan temelli ya da medyada yer alan
haksız görüşlere göre yargılanmıştır. Avrupa’da Lâik Müslüman bir ülke neredeyse
duyulmamıştır ancak Bosna'da bunun yansımaları görülebilir. Bosna İslam’ı, muhafazakâr
klişelerden uzaktır. Etnik çatışmalara rağmen, ulus tarihsel olarak hoşgörüye sahiptir.
Saraybosnalı birine göre din, politik değil manevidir.4 Saraybosna’da farklı inanç grupları
arasında hoşgörüyü farklı dinlerin bayramlarında görmek mümkündür. Örneğin, Noel
bayramında birçok Müslümanın Hristiyan arkadaşıyla birlikte kiliselerdeki ayinlere ve Noel
pazarlarındaki etkinlere katıldığı gibi Hristiyan Boşnaklar da Ramazan ve Kurban
bayramlarında Müslümanların davetlerine katılım gösterirler. Dini bayramlar vesilesiyle inanç
grupları arasında iletişimin artması ile önyargılar kırılmakta ve hoşgörü ortamı oluşmaktadır.
21 Kasım 1995 tarihinde ABD’nin Ohio eyaletindeki Dayton kentinde taslağı hazırlanan
ana metin ve 11 ekten oluşan Dayton antlaşması, 14 Aralık 1995 tarihinde Paris’te BosnaHersek adına Aliya İzzetbegoviç, Hırvatistan adına Franko Tudjman ve Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti adına Slobodan Miloseviç tarafından imzalanmıştır.5 Bosna Hersek, Dayton
antlaşmasına göre, 10 kantondan oluşan Bosna-Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti olarak
iki entiteye ve Brcko adında özerk bir bölgeye ayrılmıştır (Şekil.3). Bosnalılar, kendi
bölgelerinde yaşayan kültürlerine göre Boşnakça, Sırpça ya da Hırvatça konuşmaktadırlar.

Sam Bedford (2017). Here's What I Learned While Living in Bosnia, Erişim: 10.10.2019
https://theculturetrip.com/europe/bosnia-herzegovina/articles/heres-what-i-learned-while-living-in-bosnia/
5
Mehmet Dalar, "Dayton Barış Antlaşması ve Bosna-Hersek’in Geleceği". Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
16
/
1
(Kasım
2008):
91-123
.
https://doi.org/10.11616/AbantSbe.232 s.98
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Şekil.3: Dayton Antlaşmasına Göre Bosna Hersek
(Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_Bih_entities.png)

Aliya’nın, Dayton antlaşmasını imzalarken ifade ettiği “haksız bir antlaşmayı imzaladık
ancak insanların ölmesinden herhangi bir barış daha iyidir” sözleri savaşın sona ermesi için
şartlar ağır olsa da kabul etmek zorunda olduğunu göstermiştir. Dayton Antlaşması, savaşın
engellenmesi ve barışın kurulması açısından başarılı olmuştur. Buna karşın getirdiği karmaşık
devlet yapısı, daha fazla uluslararası güce dayanması, etnisiteler arasında entegrasyon
sağlayacak mekanizmaların yetersizliği, antlaşmanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlardır.6
Bosna Hersek’te Boşnaklarla Sırplar arasındaki çatışmanın yaşanan tarihsel bir altyapısı
olduğu, etnik ve dini ayrımcılığın çatışmanın nedenlerinin başında görülse de ekonomik ve
siyasi nedenlerin de çok önemli bir yer tuttuğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Dayton
anlaşmasıyla elde edilen barış ortamının devam ettirilmesi ve kurulan Bosna Hersek devletinin
ekonomik, siyasi ve askeri anlamda güçlenmesi için çözüm önerileri tartışılmalıdır. Bu
kapsamda, yeni bir anayasa reformunun yapılması, AB üyeliğinin hayata geçirilmesi, ekonomik
reformların yapılarak tarım ve sanayide gelişmenin sağlanması ve bu suretle işsizliğin
azaltılması gibi adımlarla Saraybosna’nın demokratikleşmesi birlikte yaşama kültürüne katkı
sağlayacaktır.7
18 Kasım 1994'te toplanan Bosna-Hersek Parlamentosu'nda Temas Grubu Planı oy
çokluğuyla kabul edilmiştir. Herkes bu planın adaletsizliğine işaret ederken Aliya İzzetbegoviç,
Parlamento konuşmasında kısaca şu hususları öne çıkarmıştır: “Bize önerilen ve bir karar
almamız gereken plan, adaletsizdir. Bütün kusurlarına rağmen, önerilen plan, reddedeceğimiz
bir plan değil. Plan adaletsiz olduğu için tatmin edici değildir; ancak onu reddedersek ortaya
çıkacak her durum ve ulaşmak durumunda olduğumuz her seçenek, halkımız için, daha kötü
olacaktır. Bosna dışlayıcılığa katlanamaz. Çok-uluslu ve çok-dinli olarak, çeşitlilikten rahatsız
Mehmet Dalar, "Dayton Barış Antlaşması ve Bosna-Hersek’in Geleceği". Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi
Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
16
/
1
(Kasım
2008):
91-123
.
https://doi.org/10.11616/AbantSbe.232 s.118
7
Harun Semercioğlu, "Bosna Hersek’te Yaşanan Boşnak-Sırp Çatışmasının Analizi". Elektronik Sosyal
Bilimler Dergisi 16 / 63 (Ekim 2017): 1339-1360 . https://doi.org/10.17755/esosder.286657 s.1358.
6
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olmayanları arar. Biz bu kimseleriz. Kilise ve katedrallerden rahatsız olmayız, bizden farklı
düşünen ve hisseden kimselerle yaşamayı öğrendik ve bunu kendi avantajımız olarak
değerlendiririz.”8
Dini çoğulculuk, toplumsal yapının birçok alanını karakterize eden ve birçok sosyolojik
ve politik tartışmayı şekillendiren etnik ve kültürel çoğulculuğun bir veçhesidir. Bir tartışma
konusu olarak dini çoğulculuk, bünyesinde çağdaş anlamda bazı endişeleri de barındırır. Ancak
bu durumun mezkûr olumluluklar yanında birçok tehlikeyi de yedeğinde taşıdığını belirtmek
gerekir. Çünkü son dönemlerde modem dünyada dini çoğulculuk, politik toplumun az veya çok
evrensel bir özelliği olarak belirmiştir.9 Görüldüğü üzere dini çeşitlilik ile ortaya çıkan dini
çoğulculuk olgusu olumlu yaklaşılmadığı takdirde bazı istenmeyen durumların ortaya
çıkmasına zemin oluşturmaktadır. Bu nedenle dini çoğulculuğun inanç grupları arasındaki
iletişim dilinin hedefinin ve sınırlarının iyi belirlenmiş olması gerekmektedir. Aynı şehirde
yaşayan etnik ve dini toplulukların barış ve huzur ikliminde yaşama tecrübesi son derece
önemlidir. Hakikat tekelciliğinin körüklendiği bir atmosferde hoşgörünün azalması ve her dini
grubun ya da fırkanın kendini seçilmişlik duygusuyla beslemesi kaçınılmazdır. Burada özellikle
kutsal metinlerde yer alan sevgi, kardeşlik ve barışı telkin eden dilin ortaya çıkarılmasının
gerekli ve önemli olduğu kanaatindeyiz.
"Ey insanlar! Bakın, Biz sizi bir erkek ve kadından yarattık ve sizi kavimler ve
kabileler haline getirdik ki birbirinizi tanıyabilesiniz. Şüphesiz, Allah katında en üstün
olanınız, O'na karşı derin bir sorumluluk bilincine sahip olmanızdır. Allah her şeyi
bilendir, Allah her şeyden haberdar olandır.” 10
Fenomenolojik açıdan bakıldığında dini çoğulculuk, geleneklerin ve her bir gelenek
içerisindeki çeşitliliklerin çokluğudur. Felsefede ise, 'dini çoğulculuk', birbiriyle rekabet eden
farklı 'dini gelenekler', yani şeriatlar, arasındaki ilişkiyi dile getiren şu teoriyi ifade eder. Büyük
dünya dinleri, 'tek bir tane olan nihai ve ilahi Hakikat'in çeşitli şekillerde tasavvur edilip farklı
kavramlarla dile getirilmesinin ve O’nun karşısında neler yapılabileceğinin birer ifadesi ve
örneğidir.11
II.
Aliya İzzetbegoviç’in Düşüncesinde “Öteki” ve Hoşgörü
Adalet ve din duygusu çoğu zaman iç içe geçmiş yapıdadır. Adalet dünyada aranan bir
yaşam ideali gibi gözükse de; kişiler bazen dünyada bulamadıkları adaleti, inançlarına binaen
Tanrı’dan, yaratıcıdan, Allah’tan veya kutsal bir nesne/canlı gibi sembollerden bekleyerek
yaşamışlardır. İzzetbegoviç Müslüman bir aydın olarak, adaletin İslam’ın öngördüğü şekilde
herkese eşit şekilde muamele etmeyi gerektirdiğini ifade etmiştir.12
Aliya’ya göre Nuh’un yedi emrinden biri olan “adaleti ikame etme” gerçekte Âdem ve
Nuh’a verilmiş ahlak kaidesidir ve Kitab-ı Mukaddes’te bulunmaktadır. Ahlaki adalet ya da
Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s. 288-289.
Orhan Atalay, “Dinî Çoğulculuk: Tarihsel Gelişimi ve Kutsal Metinlerdeki Sınırları”, EKEV Akademi
Dergisi - Sosyal Bilimler -, 2003, cilt: VII, sayı: 17, s.15-28, s.19.
10
Hucurat, 49:13.
11
Hanifi Özcan, Mâtüridî’de Dînî Çoğulculuk, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1995, s.11.
12
Mahmut H Akın& Faruk Karaslan, Özgürlük Mücadelecisi ve İslâm Düşünürü Aliya İzzetbegoviç, Pınar
Yayınları, İstanbul 2018. s.71. Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, (Çev.) Alev Erkilet, Ahmet Demirhan,
Hanife Öz, Klasik Yayınları, 24. Basım, İstanbul 2018.
8
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dürüstlük anlamında Aliya, kişinin din farklılığını şöyle yorumlar: Allah’ım hatalıysam beni
affet, ama iyi bir Hristiyan’a kötü bir Müslüman’dan daha çok saygı gösteriyorum; sırf
Müslüman (İslâmi değil) olduğu için bir şeyi savunamam, yine sırf başkasına ait diye iyi bir
şeyi göz ardı edemem.13 Aliya, insan hakları konusunda Kur’an’dan hareketle şu açıklamayı
yapar: İlk insanın yaratılışıyla ilgili Kur’an kıssasının anlamı nedir? Bu kıssa, son derece önemli
olan en az iki hususu içermektedir: 1) Tüm insanlar kardeş olmasa bile uzak akrabadırlar ve
dolayısıyla eşittirler; 2) Başlangıçta bir erkek ve bir kadın vardı, kişiler ve halk daha sonra geldi.
Bundan çıkan netice, insan haklarının halklardan, kabilelerden, toplum ve devlet haklarından
daha eski (ve daha önemli) olduğudur. İnsan hakları önceliklidir, diğerleri ondan istintaç
(doğrulanarak çıkarılmış) edilmiştir.14 Yukarıda bahsedilen yaratılış kıssası Kuran’da şu şekilde
geçmektedir:
“Allah, Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere
göstererek, "Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi bana bunların isimlerini bildirin"
dedi. Melekler, "Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden
başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi
hikmetle yapan sensin" dediler. Allah şöyle dedi: "Ey Adem! Onlara bunların
isimlerini söyle." Adem, meleklere onların isimlerini bildirince Allah, "Size,
göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ki ben bilirim, yine açığa vurduklarınızı da, gizli
tuttuklarınızı da ben bilirim demedim mi?" dedi. Hani meleklere, "Adem için saygı
ile eğilin" demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı ile eğilmişler, İblis
(bundan) kaçınmış, büyüklük taslamış ve kâfirlerden olmuştu. Dedik ki: "Ey Adem!
Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu ağaca
yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz.” (el-Bakara 2/30-34)
Yukarıda bahsedilen Kur’an’ın yaratılış kıssasında Hz. Adem’in insanların ortak atası
olması oldukça önemlidir. Hz. Peygamber’in veda haccında söylediği şu sözler insanların
hakikatte kardeş olduklarını özetlemektedir: “Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir.
Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem de topraktan yaratıldı...” Aliya, insanların hacda
giydikleri ihramı, iki düz beyaz bez parçasının hayal edilebilecek en aşırı basitlik ve eşitlik
olduğunu söyler. Bu başka bir âlemden gelme, inanılmaz bir imajdır. Ona göre, hiçbir şey
insanları elbiseler kadar ayırmamış ve insanlar arasında ayrımcılık yapmamıştır. Elbiseler
servet, sınıf, meslek ve ulus bakımından var olan tüm farklılıklarımızı en açık şekilde
yansıtırlar. İşte elbise sadeliği ve aynılığı bakımından hac ibadeti tüm insanların eşitliğini ifade
etmektedir. İslam’ın eşitlik, hak anlayışı çerçevesinde bakıldığında Aliya için İslami gelenek,
kesilen her ağacın yerine yeni bir fidan dikilmesi gerektiği mesajını taşımaktadır.15
Aliya, demokrasi ve eşitlik konusunda Tanrı’nın bütün insanları özgür ve eşit olarak
yarattığını, herhangi bir ırkın diğerinden üstün olmadığı gibi, herhangi bir milletin de
diğerinden iyi veya kötü olmadığına inandığını belirtir. Aliya, İnsanın devredilemez haklarla
doğduğunu, herhangi bir otoritenin insanları bu haklardan mahrum bırakma hakkının
olmadığını söyler. Aynı zamanda çoğunluğun sınırsız gücüne inanmaz ve çoğunluk
despotizminin başka despotizmlerden farkı olmadığını düşünür. Ona göre; Özgürlüğün ölçüsü
İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar, s. 49-50.
İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar, s.161.
15
İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar, s. 320-332.
13
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azınlıklara nasıl davranıldığıdır ve insanların farklı düşünebilme özgürlüğünden önce düşünce
özgürlüğüne sahip olması gerekir.’’16 “Affetmeliyiz, çünkü şer zincirini kırmanın tek yolu
budur. Şerri affetmemeliyiz, cezalandırmalıyız, şerre karşı şerle savaşmalıyız; aksi halde tüm
dünyayı kaplar. Bu iki ifadeden hangisi doğrudur? Çözüm nerededir? Ne yapmalıyız? Tek
doğru cevap şudur: Cezalandır ve affet. Yeterince uzun yaşayan ve önyargısız şekilde insanları
ve dünyayı gözlemleyen herkes, ilk başta çelişkili görünen bu iki hakikati kabul eder. Hayat tek
prensip üzerine kurulu olsaydı, ya ceza veya af şeklinde tek bir cevap ve seçim olurdu. Bu örnek,
Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed arasındaki ya da Ahd-i Atîk, İncil ve Kur’an arasındaki
karşılıklı ilişkileri yansıtır. İlki cezayı, ikincisi affı savunur, üçüncüsü ise hem cezayı hem de
affetmeyi içerir.17 5 Kasım 1994’te Almanya’da yayınlanan Stern dergisindeki konuşmada
röportajı yapan kişi Aliya’ya şöyle hitap eder: Sayın Başkan, siz Avrupa geleneğine ve
hoşgörüsüne bağlı, bütün dünyaya açık bir Müslüman olarak tanınıyorsunuz… Aliya bu hitabı
soruya cevabında şu şekilde düzeltmiştir: Benim hoşgörüm, Avrupalı değil İslam kökenlidir.
Eğer hoşgörülüysem, öncelikle ve en çok Müslüman olduğum için, ancak ondan sonra Avrupalı
olduğum içindir.18
Aliya’ya göre; Bosna çok-uluslu ve çok-dinli olarak, çeşitlilikten rahatsız olmayanları
arar ve dışlayıcılığa katlanamaz. Aliya, Boşnakların kilise ve katedrallerden rahatsız
olmadıklarını, farklı düşünen ve hisseden kimselerle yaşamayı öğrendiklerini ve bunu kendi
avantajları olarak değerlendirdiklerini ifade eder.19 Yahudiler kendi uluslarının seçilmiş
olduğuna inanırlar. Bu sebepten Hz. İsa’yı ve Hz. Muhammed’i kabul etmezler. Hristiyanlar
Hz. Muhammed’i ve Kuran’ı tanımadıkları için müslümanları görmezden gelirler. Aliya’ya
göre sadece İslam ancak ideal olanı gerçekleştirmede başarılı olabilir. Aliya için, tek olan
Allah’tan başka ilah olmadığı gibi seçilmiş halk, seçilmiş ırk veya sınıf söz konusu değildir ve
bütün insanlar eşittir.20 Ona göre, “Tevhit, aynı insanların bir arada yaşaması değil farklı
insanların bir arada yaşama sanatıdır. Bu yaşama sanatının adı ise İslam’dır”. Avrupa’nın
insana değer vermeyen yaklaşımı karşısında Aliya’nın insanı merkeze alan düşüncesi ve
eylemleri herkes tarafından takdir görmüştür. İslamın tevhid kavramını hem teorik hem de
teolojik dar anlamından çıkarılıp sosyo-kültürel hayata genişletilmesi oldukça önemlidir.
Aliya İzzetbegoviç 24 Nisan 1999’da Bosna-Hersek Parlamento’su Forumu’ndaki
konuşmasında bizden gelecek nesillere kalabilecek en güzel mesaj, en iyi öğüt hoşgörüdür
demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür: Tanrı hepimizin sadece tek bir millet olmasını isteseydi,
bizi öyle yaratırdı. Ama O böyle bir şeyi istememiştir. Bizi kabilelere, milletlere ayırmış,
karşılıklı saygı içinde olmamızı emretmiş, birbirimize zarar vermemizi yasaklamıştır. Tanrı’nın
kendimizden farklı olana saygılı olmamız ve hoşgörülü davranmamız yolundaki çağrısı, medeni
Aliya İzzetbegoviç, Kendi Kaleminden Aliya İzzetbegoviç: II. Endülüs Soykırımına Geçit Vermeyen Bilge
Adam, (Çev.)Alev Erkilet, A. Demirhan, H. Öz, Dergah Ofset (Vakit Gazetesi) Yayınları, 2003, s. 378; Gül Tuba
Dağcı ve Adnan Dal, “Soğuk Savaş Sonrası Bosna-Hersek Bağımsızlık Süreci ve Aliya İzzetbegoviç”, Yalova
Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, sayı: 11, 2016, s.120.
17
Aliya İzzetbegoviç, Doğu Batı Arasında İslam, (Çev.) Edina Nurikiç, Ketebe Yayınları, 1. Baskı, İstanbul
2019. s.303.
18
Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, Çev. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan, Hanife Öz, Klasik Yayınları,
24. Basım, İstanbul, 2018, s.195.
19
İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.289.
20
Aliya İzzetbegoviç, İslami Yeniden Doğuşun Sorunları ve İslam Deklarasyonu, Çev. Rahman Ademi,
İstanbul: Fide Yayınları, 2007, s.27.
16
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dünyanın uyduğu en yüce insani çağrıdır. Bu çağrı Bosna’nın da en önemli kanunu olmalıdır,
çünkü Bosna’da onsuz bir hayat düşünülemez.21
Geçen asrın sonu ile bu asrın başlangıcında kırılma noktası olan, Bosna Hersek
Cumhuriyeti'nin ve Bosnalı - Müslüman milletin egemenliğinin ve kaderinin kararının verildiği
tarihî süreçlerde, Aliya İzzetbegoviç bir devlet adamı ve halk lideri olarak anahtar
pozisyonunda bulunmaktaydı. Günümüzde onun katkılarının hem devleti hem de halkı için
paha biçilemez olduğunu güvenle iddia edebiliriz. O; çok karmaşık şartlar altında faaliyet
göstermiş ve çok sağlam felsefi ve ahlaki prensipleri, etik tutumları ve dinî inançları sayesinde
başarılı olmuştur. Stratejik düşünme biçimine ve milli ve dinî kimliklerine saygı duyulan
demokratik bir toplumun değerlerine yönelik yapılan istikrarlı tercihler, Bosna Hersek'in bir
cumhuriyet olarak kalmasını, Boşnakların ve İslami değerler olan hümanizm ve hoşgörünün
yaşatılmasını sağlamıştır.22
Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Sadoviç’in, "Osmanlı İmparatorluğu Bosna
Hersek'te bir hoşgörü geleneği bıraktı. Biz de bunu korumayı başardık."23 sözleri, BosnaHersek’in Osmanlı’dan aldığı hoşgörüyü yaşatma çabası içinde olduğunu göstermektedir.
Oysaki 1992’de başlayan savaşta Aliya’ya göre “Boşnaklar sadece topraklarını kaybetmekle
kalmadılar aynı zamanda sistematik bir şekilde kimlik ve medeniyetlerini değiştirmeye
zorlandılar.24 Osmanlı Bosna’yı fethettiğinde Fatih Sultan Mehmed Han bir ahitname
yayınlamıştır. “Bosna Fermanı” olarak da bilinen fermanda şunlar yazılıdır:
“Ben Fatih Sultan Han, bütün dünyaya ilân ediyorum ki; kendilerine bu padişah fermanı verilen
Bosnalı Fransiskenler himâyem altındadır ve emrediyorum: hiç kimse ne bu adı geçen insanları ne de
onların kiliselerini rahatsız etmesin ve zarar vermesin. İmparatorluğunda huzur içerisinde yaşasınlar ve
bu göçmen durumuna düşen insanlar özgür ve güvenlik içerisinde yaşasınlar. Devletimdeki tüm
memleketlere dönüp korkusuzca kendi Manastırlarına yerleşsinler. Ne padişahlık eşrafından, ne
vezirlerden veya memurlardan, ne hizmetkârlarımdan, ne de ülkenin vatandaşlarından hiç kimse bu
insanların onurunu kırmayacak ve onlara zarar vermeyecektir. Hiç kimse bu insanların hayatlarına,
mallarına ve kiliselerine saldırmasın, hor görmesin veya tehlikeye atmasın. Hatta bu insanlar başka
ülkelerden devletime birisini getirirse onlar da aynı haklara sahiptir.”

“Fatih Sultan Mehmet, Bosna’yı Osmanlı topraklarına kattığı zaman sadece Katolik
Hristiyanlara değil Bogomil mezhebine mensup Hıristiyanlara da müsamaha göstermiş ve
onların devlet hizmetinde yetişmesini ve önemli görevlere gelmesini sağlamıştır. Bogomillerin
Hz. İsa’yı beşeri özellikte kabul edip Allah’ın kulu ve son peygamberi olarak tanımaları toplu
olarak İslamiyet’i kabul etmesine sebep olduğu yönünde görüşler vardır.”25 II. Dünya
savaşından sonra yaşanan en büyük insanlık dramı şüphesiz 1995 yılında gerçekleşen Bosna
savaşında Srebrenitsa’da 8 binden fazla insanın hayatını kaybetmesiyle yaşanmıştır. Yaşanan
soykırımda ölenlerin anısına halkın “ölüm yürüyüşü” olarak isimlendirdiği etkinlik 2004
yılından bu yana her yıl düzenlenmektedir. Dünyanın birçok ülkesinden katılımın olduğu bu
Halit Çil, Özgür ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç, Timaş yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2018, s.133-134,
Kasim Trnka, “Aliya İzzetbegoviç: Bosna Hersek’in Devlet Olma Mücadelesi Paradigması”,
Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bağcılar Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları
Dizisi, No: 125, İstanbul,(2010). ss. 43-49.
23
“Osmanlı Bosna Hersek'te Bir Hoşgörü Geleneği Bıraktı” https://yenikapihaber.com/osmanli-bosnahersekte-bir-hosgoru-gelenegi-birakti-101794h.htm Erişim:10.10.2019
24
Aliya İzzet Begoviç, Tarihe Tanıklığım, (çev. Alev Erkilet- Ahmet Demirhan- Hanife Öz, 2.bs., İstanbul:
Klasik Yayınları, 2003), s.7
25
Orhan Sarıkaya, Nadire Zunic, “Bosna’da Değişmeyen “Fatih” Algısı”, İnsan ve Toplum Bilimleri
Dergisi, Cilt.3, Sayı.2, (2014):286-304, s.288.
21
22
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“Barış Yürüyüşü” (Marş Mira) Nezuk kasabasından başlayıp Potoçari mezarlığına kadar
yaklaşık 100 km’dir.26 Sembolik bir öneme sahip olan bu yürüyüş bugün Bosna’da farklı inanç
grupları arasındaki iletişimi artırmakla birlikte hoşgörü ortamına katkı sağlamaktadır.
Noel Malcolm, “Bosna: Bir Kısa Tarih” (1999) adlı kitabında şunları yazar: “1992 ve
1993 yılları, bir Avrupa ülkesinin tahrip edildiği yıllar olarak hatırlanacaktır. O, Avrupa'daki
diğer herhangi bir ülkeden farklı olarak siyasi ve kültürel bir tarihe sahip olan bir topraktı.
Büyük dinler ve Avrupa tarihinin büyük güçleri orada üst üste gelmiş ve Roma, Şarlman,
Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları ve Batı Hristiyanlığı, Doğu Hristiyanlığı,
Yahudilik ve İslam inançları birbirine karışmıştı.”27 Aliya’nın “Tarihe Tanıklığım” (2003) adlı
kitabında iki vesileyle Sırplara ve Pesah vesilesiyle de Yahudilere konuşma yaptığı anlatılır.28
Aliya konuşmasında sözlerin etkisinin silahlardan fazla olduğunu belirterek Müslüman
Boşnaklarla birlikte mücadele eden silahsız Sırpların sahip oldukları güce övgüde bulunmuştur.
Demokratik bir Bosna-Hersek kurma mücadelesi içinde olduğunu ve bunun bir ütopya
olmadığını şu sözlerle açıklamıştır:
“Farklı inançlardan ve uluslardan insanların, hoşgörü ve barış içinde birlikte yaşayabileceğine de
inanıyoruz. Bazıları bu bölgede bunun bir ütopya olduğunu söylüyor. Cevabımız, bunun, tüm inançlardan
ve milletlerden çok sayıda masum insanı etkilemiş olan bu mevcut aşırılıktan çıkışın yegâne insani yolu
olduğudur ve biz buna inanmaya devam ediyoruz. İnsanların inandığı bir ütopya, ütopya olmaktan çıkar.”

Aliya, konuşmasında zor şartlarda bulunan Yahudilerin Pesah bayramını neşe ve huzur
içinde geçirmeleri dileklerinde bulunarak bayramlarını kutlamıştır. Konuşmasını Kuran’dan
örneklerle temellendiren Aliya, ortak vatandaşlık ve komşuluk ilişkisine atıfta bulunarak
özgürlüğün her insanı ilgilendiren evrensel bir değer olduğunu şu sözlerle ifade etmiştir:
“Sizlerle birlikte burada olmak, bana üç nedenden dolayı memnuniyet vericidir. Birincisi sizinle
olan ortak vatandaşlığımız çerçevesindedir: Sizler benim komşularımsınız ve sizin sevinciniz benim
sevincimdir. İkincisi bir Müslüman olmam hasebiyledir: Kur'an'da sizin bugün kutlamakta olduğunuz
hadise ile ilgili dokunaklı ifadeler bulunmaktadır. Kur'an'da Yahudi halkının Mısır'daki kölelik hayatı ve
özgürlüğe doğru yaptığı yolculuk canlı tasvirlerle anlatılmaktadır. Üçüncüsü ise bir insan olmam
hasebiyledir: Pesah, geleneksel bir özgürlük şölenidir ve özgürlük aziz bir sözcük ve hangi ulustan olursa
olsun herkesi ilgilendiren evrensel bir değerdir.”

Aliya, 1 Mart 1999 tarihinde Saraybosna’da Bağımsızlık Günü konuşmasında BosnaHersek’li yurttaşları selamladıktan sonra dini cemaatlerin temsilcilerinden olan Reis Dr. Ceric,
Piskopos Sudar, Vladika Nikolaj, Yahudi cemaatinden Bay Finci, Fransiskenlerin saygıdeğer
lideri Rahip Peter’a hürmetlerini sunmuştur.29 17 Mart 1995 tarihli Alman Dış Politika
Derneği’nde Bonn’da verdiği bir konferansta ise Kuran’dan örnek göstererek “Gelin aramızda
ortak bir sözün etrafında toplanalım” diyerek bu ayetin30 Hristiyanlara ve Yahudilere yapılmış
bir çağrı olduğunu ifade etmiştir. İslam ile Hristiyanlık, Doğu ile Batı arasında suni ayrılıklar
yaratmak isteyenlere kulak verilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Aradaki bazı
hoşgörüsüzlüklerin
Batı’nın
bencilliğinden
ve
haksızlıklarından
kaynaklanıp
26
“Srebrenitsa’yı Anmak İçin Barış Yürüyüşü”, https://www.bosnakmedya.com/srebrenitsayi-anmak-icinbaris-yuruyusu/ Erişim:10.10.2019
27
İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.181
28
Konuşmaların tam metni için bkz. Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.236-237
29
İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.442.
30
"Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi
ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin." Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki:
"Şahit olun, biz müslümanlarız." Al-i İmran, 3/64
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kaynaklanmadığını düşünmeye davet etmiş ve aradaki farkların toplumların toplumsal ve
kültürel gelişmişlik düzeyleri ile açıklanmasının daha doğru olacağını dile getirmiştir.31 194145 yıllarında Hırvat devleti özellikle Sırplara ve Yahudilere yönelik dini baskılarda
bulunmuştur. O dönemde önde gelen bazı Müslümanlar bu zorba yönetime karşı bazı protesto
eyleminde bulunmuşlar ve kamusal çözüm önerileri Saraybosna, Mostar, Banya Luka, Prijedor
ve Tuzla gibi yerlerde yayınlanmıştır.32
Aliya, demokratik bir ülke kurmanın mücadelesini vermiş ve bu mücadelenin öncesine
ait iyi olan ne varsa muhafaza etmek gerektiğini belirtmiştir. Bu yüzden, camileri, köprüleri
yıkan ve savunmasız insanları öldüren Batı gibi olmadıklarını belirtmiş, düşmanlarına
benzememe konusunda askerlerini ve halkını sürekli uyarmıştır. Aliya’nın felsefesinde diğer
dinlere, uluslara ve politik duruşa saygı esastır.33 Aliya, her seferinde Bosna ve Hersek’i birlikte
zikretmiştir. Çünkü, Bosna savaşında Batı karşısındaki mücadeleyi sadece Müslüman
Boşnaklar vermemiştir. Boşnakların yanında pek çok Sırplar ve Hırvatlar da yer almıştır.34
Aliya, kardeşlik konusunda önemli görüşlere sahiptir. Ona göre, kardeşlik bilginin en son
gayesidir. Aliya, kardeş olanların taraf olmayacağından, katılaşmayacağından ve dünyayı
kirletmeyeceğinden bahsetmiştir. Sadece kardeş olanlar kin, nefret bilmezler. Kaynağını
kardeşlikten almayan hiçbir düşüncenin peşinde olmayacaklarını her seferinde ifade eden
Aliya’ya, insan olmanın en önemli özelliğinin sosyal, siyasal ve kültürel ayrımları hiç fark
ettirmeden yaşayabilmekte olduğunu söyler.35
İspanya, Sicilya ve Balkan örneklerinde görüldüğü gibi İslam medeniyetinin egemen
olduğu dönemlerde bu coğrafyalarda Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler birlikte
yaşayabilmişlerdir. Ancak dan sonralaru bu topraklarda Batı medeniyetinin hâkimiyeti
dönemlerinde bu pek mümkün olamamış; Müslümanlara soykırım ve katliamlar yapılmış ve
müslümanlar göç etmeye zorlanmıştır.36 Arnold Toynbee’nin “Medeniyet Yargılanıyor” (1988)
adlı eserinde “Eğer insanlığın bugünkü durumu bir ırk savaşına yol açacaksa, İslam, tarihi
görevini yapmak üzere bir kere daha çağrılmalıdır”37 der.
Savaş boyunca Saraybosna flarmoni orkestrası her hafta düzenli olarak konser vermeye
devam etmiştir. Ancak, orkestradan her gün bir kişinin şehit olup eksilmesine rağmen tüm
orkestra üyeleri bitinceye kadar ara verilmemiştir. Savaş süresince orkestradan toplam 12 kişi
hayatını kaybetmiştir. Bosna Hersek’li bir çello sanatçısı olan Vedran Smajlović 1992 yılında
Sırplar tarafından bombalanan Ulusal Kütüphane’de bir konser vermiştir (Şekil.4). Aliya
İzzetbegoviç en zor zamanlarda bile bu konserleri ihmal etmemiştir.

İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.510.
İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, s.6.
33
Nihat Genç, Karanlığa Okunan Ezanlar,Panama Yayıncılık, Ankara, 2012, s.164-165.
34
Nihat Genç, Karanlığa Okunan Ezanlar, s164.
35
Nihat Genç, Karanlığa Okunan Ezanlar, s.170.
36
Nevzat F. Kunduracı, “İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Kültürü”. Sosyal Politika Çalışmaları
Dergisi, 0 (34), (2015):61-88, s.82 Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/spcd/issue/21123/227520,
37
Arnold Toynbee, Medeniyet Yargılanıyor. (U. Uyan, Çev.) İstanbul: İşaret Yayınları, 1988.
31
32
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Şekil.4. Vedran Smajlović, Saraybosna Milli Kütüphanesi/1992.
Kaynak: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Evstafiev-bosnia-cello.jpg

SONUÇ
Bosna Hersek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek bir etnisiteye dayanmamaktadır.
Yugoslavya’nın dağılması süresince (1992-1995) Bosna’da yaşanan adaletsiz ve acımasız
savaşta yaşanan kötü tecrübeler bugün silinmeye çalışılmaktadır. Şüphesiz Bosna’da farklı
inançlar arasında görülen sevgi ve hoşgörü kötü anıları silmede etkili olmaktadır. Aliya’nın
“affedeceğiz ama unutmayacağız” sözleri Bosna savaşında camileri, kiliseleri, kütüphaneleri
köprüleri bombalayan ve 100 binlerce masum insanı öldüren Sırplara ve bu duruma sessiz kalan
dostlarına olan yaklaşımını ortaya koymaktadır. Bu minvalde “her şey bittiğinde,
hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır!” sözleri
de oldukça manidardır. Dünya Bosna’da yaşanan acıları adeta izlemiştir. Kötü tecrübeler hala
hafızalarda canlıdır ancak bir arada yaşama kültürü için unutmaya da ihtiyaç vardır. İnsan
sürekli kendisine yapılan kötülüklerle yaşayamaz. Sanatla, Edebiyatla, Sporla ya da diğer
faaliyetlerle kendi düşünü ve erdemini ortaya koymalıdır. Dini çoğulculuk ya da çeşitlilik bir
problem kaynağı olarak değil zenginlik olarak algılanmalı ve yaşatılmalıdır. Aliya
konuşmalarında ve eserlerinde farklı inanç mensuplarının bir arada barış içinde
yaşayabilmesinin aşırılıktan uzak ve insanca bir yol olduğunu vurgulamakta ve bunun bir
ütopya olmadığını ifade etmektedir. Aliya, Bosna’nın yüzyıllar boyunca olduğu gibi şimdi de
hoşgörülü bir inançlar ve uluslar topluluğu olmasını hedeflemiştir. Yaşar Kemal bir şiirinde
“Bir toplum hoşgörüsü kadar güçlü, sağlam, haklıdır. Zulmü kadar zalim zayıftır. Irkçılık ise
en korkunç hastalıktır. Bir bahçede hep aynı çiçekten olursa o bahçe güzel olmaz. Sen, ben, o
varız diye güzel bu bahçe. Koparma farklı çiçekleri, kalsın renkleriyle kokularıyla” sözleriyle
birlikte yaşama kültürünün ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.
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ÇEVRESEL SANATÇI AHMAD NADELİYAN’IN ESRLERİNİN İNCELENMESİ
Khorram MANAFİDİZAJİ
Tabriz İslami Sanatlar Üniversitesi

ÖZET
Çevresel sanat projeleriyle uluslararası alanda tanınan İran’lı sanatçı Ahmad Nadalian
eserlerinde antik ritüellerden ve mitolojilerden yeni yorumlarla, yeni dil ve teknolojilerin
kullanımıyla ortaya çıkan çağdaş konulara ait sembollerden geniş bir yelpazede yer alır.
Dolayısıyla onun kavramları, oymağındaki taşlar, enstalasyonlar, performanslar, video ve web
sanatı ve halkın katılımını gerektiren interaktif parçalar da dahil olmak üzere çeşitli medya ve
teknikler aracılığıyla ifade edilir.
Uluslararası olarak en aktif çevre sanatçılarından biri olarak bilinir . Sanatçının adı ‘Çeşitlilikte
diyalog’ kitabında Christo, Jeanne Claude ve Antony Gormley gibi ünülü sanatçıların yanında
gelmektedir.

Dünyadaki

birçok

ülkede

birçok

farklı

organizasyon

tarafından

desteklenmektedir. Birçok ülkede çeşitli çevresel sanat projeleri gerçekleştirmiştir; İtalya,
Almanya, ABD, İngiltere, İspanya, Fransa, Çin, Hollanda, Rusya, Özbekistan, Tacikistan,
Bangladeş, Finlandiya, Lübnan, Suriye, Azerbaycan, Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri,
Katar, Kuveyt, Türkiye, Sırbistan, Güney Afrika, Macaristan , Slovakya, Avusturya, Cypress,
Gürcistan, Malezya, Kenya, Brezilya, Arjantin, Paraguay.
Nadalian eserleri çevre, özgür yaşam , silindir mühürler ile basılı kum, doğurganlık tanrıcaları
, cennet’te, gizli hazine kategoride ayırmıştır. Bu çalışmada farklı kategörilerden örnekler
sunarak sanatçının eserleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Çevre sanatı , Taş oyma, Mitoloji, Sembol
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TOPLU KONUTLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK: HATAY-ANTAKYA TOKİ ÖRNEĞİ
ACCESSIBILITY IN MASS HOUSES: HATAY-ANTAKYA TOKI SAMPLE
Elif Nimet HİNTİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Dr.Öğr.Üyesi Mahire ÖZÇALIK
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET
Konut, insanoğlunun en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılayan fiziki bir
mekândır. Konutlar kentleri oluşturan en önemli yapı unsurudur.
Toplu konut, kendi içerisinde bir bütün olan bina ve bina topluluklarından oluşmaktadır. Toplu
konut olgusu eski düzene yeni teknik ve ekonomik-sosyal boyutlar kazandırmıştır. Toplu
konutlar, sanayileşmenin ve kentleşmenin etkisinin güçlü olduğu yerlerde; ihtiyaç ve
gereksinimlere cevap vermesi nedeni ile sağlıklı kentsel mekânlar oluşturma bakımından
önemli yere sahip olmaktadır.
Kendi içerisinde düzeni olan ve bu düzen içerisinde işlevleri doğru belirlenmiş ulaşım
sistemi, toplu konutun kalitesini ve kullanılabilirliğini ortaya koyan önemli bir faktördür.
Ulaşım sisteminin kalitesini belirleyen etkenlerden en önemlisi erişilebilirliktir.
Erişilebilirlik, farklı insan gruplarının istedikleri mekânlara ulaşabilme kolaylığıdır. Evrensel
tasarımın en önemli unsurlarındandır. Günlük hayatta birbiri ile ilişkili olayların duraksamadan
devam etmesini sağlar. Özellikle engelli bireylerin günlük hayatlarında yardım almadan ya da
kısmen yardım alarak istedikleri yerlere rahatlıkla ulaşmaları sağlanmalıdır. Erişilebilirlik,
insanların yaşamlarındaki kısıtlamaları ortadan kaldırılıp, toplum içerisinde bağımsız bireyler
olarak hareket etmesini sağlar.
Toplu konutlarda erişilebilirlik; binalara, bina içerisindeki mekânlara ve ortak kullanım
alanlarına hiçbir kısıtlama ve engel ile karşılaşılmadan ulaşım sisteminin en doğru şekilde
tasarlanması ve uygulanmasıdır.
Bu çalışma kapsamında 2. Etap TOKİ Toplu Konutu incelenmiştir. Toplu konut dış
mekânlarında herkes için erişilebilirlik ölçütleri saptanması amaçlanmıştır. Ölçütler
belirlenirken Dünyada ve Ülkemizdeki standart olarak kabul edilen veriler incelenmiştir. Bu
doğrultuda bina giriş ve kapısı, yaya yolları, merdivenler, rampalar, yaya geçidi, otopark ve
ortak kullanım alanları gözlemlenmiştir. Erişilebilirlik unsurları olarak ise zemin kaplamaları,
aydınlatma elemanları, oturma grupları, duvarlar ve sınırlayıcı elemanlar, çöp kutuları, su içme
elemanları işaret ve semboller gibi dış mekânda kullanılan donatıların erişilebilirliği ve
kullanılabilirliği araştırılmıştır.
Engelli veya sağlıklı insanların erişilebilirliği olarak tanımlamak yerine tüm insanların
erişilebilirliğini sağlamak adına araştırma yapılıp öneriler verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toplu konut, Erişilebilirlik, Mekân analizi, Antakya
ABSTRACT
Housing is a physical space that meets the basic human need for housing. Houses are
the most important building element of cities.
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Public housing is composed of buildings and building communities which are a whole
within itself. The phenomenon of mass housing has brought new technical and economic-social
dimensions to the old order. Mass housing, where the impact of industrialization and
urbanization is strong; it has an important place in terms of creating healthy urban spaces
because it responds to needs and requirements.
The transportation system, which has its own order and functions which are properly defined
in this order, is an important factor that demonstrates the quality and usability of the public
housing. Accessibility is the most important factor determining the quality of the transportation
system.
Accessibility is the ease with which different groups of people can reach the places they
want. It is one of the most important elements of universal design. Ensures that interrelated
events continue without hesitation in daily life. In particular, it should be ensured that people
with disabilities can easily reach the places they want without daily help or in part. Accessibility
enables people to act as independent individuals in society by removing restrictions on their
lives.
Accessibility in public housing; is to design and implement the transportation system in
the most accurate way without any restrictions and obstacles to the buildings, spaces within the
building and common areas.
Within the scope of this study, 2nd Stage TOKİ Mass Housing has been examined. It is
aimed to determine accessibility criteria for everyone in public housing outdoors. While
determining the criteria, the data accepted as the standard in the world and in our country were
examined. In this direction, the entrance and gate of the building, pedestrian roads, stairs, ramps,
pedestrian crossing, parking and common areas were observed. As accessibility elements,
accessibility and usability of outdoor equipments such as floor coverings, lighting elements,
sitting groups, walls and limiting elements, waste bins, water drinking elements signs and
symbols were investigated.
Instead of defining the accessibility of disabled or healthy people, research has
been conducted and suggestions have been made to ensure the accessibility of all people.
Keywords: Mass housing, Accessibility, Space analysis, Antakya
1.GİRİŞ
Konut; insanların hayatlarını en rahat şekilde devam ettirdikleri, ortak ve bireysel tüm
aktivitelerini gerçekleştirmelerini sağlayan yapıdır.
Konut; insanların bakış açılarının, psikolojik ve kültürel yaşamlarının temellerinin atıldığı
önemli yaşam yeridir.
Konut, bir barınak olarak bireyleri dış çevrenin istenmeyen etkilerinden korur.
Kullanıcısına içinde yaşadığı topluluktan ayrı özel bir mekân sağlayarak, toplumun içinde
olmakla birlikte ayrı kalma olanağı sunar (Tekeli, 2010).
Toplu Konut, konutları kullanacak olanların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelik
ve nicelikte planlanan sosyal ve fiziksel ilişkileri yönlendirecek biçimde düzenlenen gerekli
çevre donatıları ile yeterli derecede bitkisel materyalle donatılmış az maliyetli yapılardır
(Özdemir, 2006; Subaşı, 2000).
Toplu konut, sosyal ve fiziksel alt yapı ile birlikte tasarlanan çok sayıda binaların
oluşturduğu yapılar bütünüdür (Hasol,2008). Çok sayıda binaların bir araya gelmesi ile
oluştuğu için sosyal seviye ve yaşam biçimi farklılığını kapsayacak çeşitli iç ve dış mekân
tasarımlarına sahiptir.
www.akdenizkongresi.org
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Toplu konutlar iç ve dış mekân tasarımlarıyla bir bütün olarak düşünülmelidir.
İnsanların komşuluk ilişkilerine yeni bir anlam katar ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurmasını
sağlar. Toplu konutlar şehrin merkezinden uzak kalan alanlara kurulurlar. Bu alanlar şehrin
gelişmekte olan kısımlarıdır.
Yeşil ve açık alanlar, çocuk parkları, spor alanları, cadde ve sokakların fiziki durumları,
çevre aydınlatılması, çöp kutuları, otopark ve yaya yollarının uygunluğu toplu konutların dış
mekân tasarımlarını belirleyen unsurlardır. Bina girişleri, taşıt yolları, bisiklet yolları, yaya
yolları ve otopark alanları ise erişilebilirlik sistemini oluşturur.
2.ERİŞİLEBİLİRLİK
Erişilebilirlik, farklı fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanların istedikleri mekâna
ve yerlere ulaşmasıdır.
Erişilebilirlik, her kullanıcıya aynı olanakları sunmalıdır. Engeli olmayan bir insan yaşamını
hiçbir kısıtlama ile karşılaşmadan nasıl devam ettiriyorsa, engeli olan veya hareket kısıtlılığı
olan bireylerde aynı eşit ölçüde yaşamını devam ettirebilmelidir.
3.TOPLU KONUTLARDA ERİŞİLEBİLİRLİK
Toplu konutlarda erişilebilirlik ise herkes tarafından rahatça kullanılabilen, yaş grupları
farkı, fiziksel engel farkı veya sosyo-ekonomik veya sosyo kültürel farklar göz önünde tutularak
tasarlanan evrensel tasarım ilkesidir.
Toplu konutlarda erişim sisteminin en önemli unsuru bina girişleridir.
Girişin rahat ve tehlikesiz olması için, girişte sahanlık düzenlemeli ve bina girişi kaygan
olmayan sert malzemeden yapılmış olmalıdır. Bina girişi iyi aydınlatılmalıdır. Özellikle rampa
ve dönüşlerde dikkat edilmelidir (TSE, 1991). Rampa ve merdivenler tasarlanırken, engelli ve
yaşlıların erişim rahatlığı göz önünde tutulmalıdır. Rampalar ve çevresi aydınlatılmalı,
sahanlıklar kenarı boyunca koruma bordürü olmalıdır.

Bina girişinde yer alan rampa örneği. (DEE, 1995)
www.akdenizkongresi.org
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Giriş kapısı en az 915 mm genişlikte olmalıdır. Giriş kapısı, duvarlarla aynı hizada olup
bir düzlem oluşturmamalı, aralarında en az 0,20 m mesafe olmalıdır ( kapı duvarın ön yüzünden
en az 0,20 m geride olmalıdır).
Giriş rampası %8,33’ ü geçmemelidir. Uzunluğu 9,5 m’den fazla olan rampalar sahanlık
ile ayrılmalıdır (Hacıhasanoğlu, I,O, 2001).
Bina girişlerinden sonra önemli unsurlardan biride yaya yolları ve kaldırımlardır.
Yaya yolu motorlu araç trafiğinden ayrılmış, sadece yayaların kullanımına ayrılmış
kısımdır. Yaya yolları kullanıcıların hareketlerini kolaylaştırmalı keskin dönüşleri olmamalıdır.
Eğim %7-8 ‘i geçmemeli, farklı özelliklere sahip insanların ( yaşlı, hareket kısıtlılığı olan,
engelli, vb.) ortak kullanım alanları olduğu unutulmamalıdır. Uygun kaplama malzemesi ile
kaplı olmalıdır.

Yaya yolu tasarımında temel ilkeler (Chıara ve Koppelman, 1984)
Yaya yollarından bir bütün olarak tasarlanan otoparklar, engellilerin kullanım rahatlığı
düşünülerek bina girişlerine yakın olmalıdır. Planlama aşamasında evrensel ve sürdürülebilir
tasarım göz önünde bulundurularak alan seçimi yapılmalıdır. Yaya güvenliği için otoparklarda
sık ağaç ve kısa duvar kullanılmalıdır (Alpagut,2003).
Otoparklar toplu konutların taşıt yoluna bağlı olan kısımlarıdır. Taşıt yolları ise
karayolların taşıtlara ayrılmış kısmıdır.
Taşıt yolu, kaplamalı veya kaplamasız banketler arasında kalan ve taşıtların güven
içerisinde hareket etmesini sağlayan yoldur. Binaların giriş kısımlarını belirler.
Bisiklet yolu ise insanların hem rekreasyonel hem de spor aktivitelerini gerçekleştirdiği yaya
yolundan ve trafik akışından yeşil alan ile ayrılmış korunaklı kısımdır.
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Yaya yolu, bisiklet yolu ve bitki alanının bütünleştiği yaya yolu örneği
(Verhe,1995).
Bütün bu unsurlar ve evrensel tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak toplu konut
planlamaları yapılmalıdır. İnsanların dış mekânlarda bağımsız hareket edebilmesi için erişim
sistemleri hiçbir kısıtlamaya imkân vermemelidir.
Herhangi bir özürlülüğü olan insan, erişilebilirliği olan alanlarda engelli değildir.
Sağlıklı insanlar erişim kısıtlılığı yaşadığı alanlarda engellidir (Scherrer,2001).
4.MATERYAL ve YÖNTEM
4.1 ARAŞTIRMA ALANINA AİT BİLGİLER
Araştırma alanı Hatay’ın Antakya ilçesine yapılan 2. Etap TOKİ Toplu Konutlarıdır.
Şehrin gelişmekte olan bölümüne yapılmıştır. Bu bölümde araştırma alanının erişim sistemi
analiz edilmiştir.
4.2 HATAY İLİ
Hatay ülkemizin güneyinde, İskenderun körfezinin doğu kıyılarında yer alır. Batıdan
Akdeniz, güney ve doğudan Suriye, kuzeybatıdan Adana, kuzeyden Osmaniye ve
kuzeydoğudan Gaziantep ile çevrilidir. Hatay; Antakya, Altınözü, Belen, Dörtyol, Erzin, Hassa,
İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinden oluşur.
Yüzölçümü 5.559 km² olup, il topraklarının % 46,1’ini dağlar, % 33,5’ini ovalar ve % 20,4’ünü
platolar oluşturur.
4.3 2.ETAP TOKİ TOPLU KONUTUNUN ANALİZİ
TOKİ toplu konutları Antakya’nın Akasya Mahallesi Mehmet Kafadar Caddesine
kurulmuş olan yapılardır. Bu konutlar 6 katlı olup, kendilerine ait yeşil alan ve otoparklara
sahiptir.
Araç yoğunluğu fazla olan cadde üzerine kurulmuştur. Hemen her dakika toplu taşıma araçları
ile ulaşım sağlanabiliyor.
TOKİ toplu konutları insanların sadece barınma ihtiyaçlarını gidermekle kalmayıp,
rekreasyonel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri imkânlar sunmaktadır.
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4.4 ERİŞİLEBİLİRLİK SİSTEMİNİN İNCELENMESİ
4.4.1 BİNA GİRİŞLERİ

2. Etap TOKİ Toplu Konut Bina Girişi Örneği
Bina girişleri taşıt yoluna yakındır. Bina girişlerinde rampa ve merdiven vardır.
Rampanın eğimi standartlara uygun olmayıp kullanıma hizmet etmemektedir. Yapılan demir
giriş kapısı rampa kullanımını kısıtlandırmıştır

Rampa Kullanımını Kısıtlayan Demir Kapı Örneği
Bina girişleri ilk kapının ardında yaya yolu ile bağlanan ikinci bir giriş ile
sağlanmaktadır. Yapılan demir kapı siteye girişi sağlamaktadır.
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TOKİ Toplu Konut Bina Girişi Örneği
Bina girişindeki rampa ve merdivenler standartlara uygundur. Site içerisinde yaya yolu
ile sirkülasyon sistemi oluşturulmuştur. Sitenin duvarlarının dışında kalan kısımda ise ayrı bir
yaya yolu vardır. Dışardaki yaya yolu taşıt yolunu siteye bağlamayı sağlıyor.
Taşıt yolu, hem TOKİ Toplu Konutunun etrafındaki duraklara, otoparklarına, site içerisinde
erişimi sağlamaktadır.

TAŞIT YOLU
Otoparklar her bloğa ayrı tasarlanmış etrafı çit bitkileri ve kısa duvarlar ile çevrilmiştir.
Araç sayısını karşılayabilecek kadar alana sahiptir.
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TOKİ Toplu Konut Otopark Örneği

Bisiklet yolu ayrıca tasarlanmamış, site içerisindeki yaya yolları ve yeşil alanlar
rekreasyonel faaliyetlerin gerçekleştirildiği kısımlardır.
Zemin kaplaması olarak H parke taşı kullanılmıştır. Yer yer oturma bankları, çöp
kutuları, aydınlatma birimleri kullanılmıştır. Sınırlandırmalar çit bitkileri ve duvarlar ile
yapılmıştır. 4 blok için 1 tane çocuk oyun alanı vardır.

Çöp Kutusu
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Çocuk Oyun Alanları
5.SONUÇ VE ÖNERİLER
Toplu konutların erişim standartları incelenip araştırma alanı değerlendirildiğinde:
• Toplu konut merkezden uzak bir yere konumlandırmıştır. Bu durum insanlar için
herhangi bir zorluk oluşturmuyor. Çünkü her dakika toplu taşıma aracı mevcut
olup, sitenin etrafı sağlık, alış-veriş, vb. ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde
donatılmıştır.
• Site içerisine girişi sağlayan rampaların kullanımı kısıtlandığı görülmüştür.
Demir kapıların kaldırılması gerekmektir. Rampa başı 50 cm alan ile
sınırlandırılmış, engelli kişilerin ve hareket kısıtlılığı olan kişilerin erişimini
zorlaştırmıştır. Rampanın eğimi çok yüksek olup sahanlık ile tekrar
tasarlanmalıdır. Rampaların kenarlarına koruma bordürleri yapılmalıdır.
• Yaya yolları sirkülasyonu sağlayacak şekilde tasarlanmış fakat engelli bireylerin
kullanımı için hiçbir kolaylık sağlamamaktadır. Kesinlikle hiçbir yerde görme
engelli yolu yok. Yaya yoluna döşenen kaplama malzemeleri deforme olmuştur.
Yaya yollarının evrensel tasarım ilkeleri göz önünde bulundurularak onarılması
gerekmektedir.
• Otopark sistemi ihtiyacı karşılayabilecek alana sahiptir. Taşıt yoluna yakın
olması ayrıca bir avantajdır.
• Çocuk oyun alanları yeterli sayıda değildir. Tahribat çok olmakla birlikte
çocuklar için güvenli bir alan oluşturmamaktadır. Oyun alanın zemin kaplaması
olmayıp, cam ve kesici parçalardan oluşan taşlı kumdan oluşmaktadır. Alandaki
salıncak, kaydırak, vb. donatı elemanları kırık dökük bir haldedir.
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• Çöp kutuları, banklar ve aydınlatma birimleri yeterli sayıda değildir. Alanda
olanlar kullanım özelliğini kaybetmiştir.
2. Etap TOKİ toplu konutu erişim sistemi incelendiğinde alanda birçok hata, eksik,
tahribat ve kısıtlandırma saptanılmıştır. İlgili yönetim kurullarının onarım çalışmaları için bir
an önce harekete geçmesi gerekmektedir.
Her bireyin kendisi için yaşanılabilir bir çevrede oturma hakkı vardır. Bu nedenle
tasarımlarımızı yaparken tüm insanları göz önünde bulundurmalıyız. İnsanların fiziksel
özelliklerini ayırt etmeden evrensel tasarımlar yapılmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli
konu her insan bir gün engelli olabilir. Sağlıklı bireylerin kullanmada zorluk yaşadığı rampa,
yaya yolu, kaldırım vb. unsurlarda engelli insanların bağımsız hayatlarını devam ettirebilmeleri
söz konusu olamaz. Toplu konut dış mekân projelerinde bir bütünlük ve sürdürülebilirlik
olmalıdır. Engeli olan insanları yaşadıkları alandan soyutlandırmayan, engellerini unutturan,
bağımsız bireyler olarak yaşayabildiklerini ispatlayan tasarımlar yapılmalıdır.
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12 AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKESİNDE AKADEMİK DERGİ YAZARLARIN AVRUPA
BİRLİĞİ SİYASETİNE YÖN VEREN LOBİLERE DAİR ALGILARI
THE PERCEPTIONS OF ACADEMIC JOURNAL WRITERS IN 12 COUNTRIES OF THE
EUROPEAN UNION REGARDING THE POLITICS OF EUROPEAN UNION ON THE
LOBBYING AXIS

Doktor Öğretim Üyesi Soner AKIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Avrupa Birliğinde farklı ülkelerdeki çalışmalar lobilerin, politikacıların farklı konulara ayırdığı
ilgiyi etkileyebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, STK’lar ve lobiler ile kurulan ilişkilerin
ve bunların siyasi gündem belirleyici gücünün ülkeler arası olasılıkları hakkındaki bilgiler ve
öngörüler günümüzde oldukça sınırlıdır. Bu çalışma, lobiler ve lobiler ile kurulan networklerin
siyasal gündem belirleme gücünün Avrupa Birliği dâhilinde hizmet veren üniversitelerde
çalışan ve sosyal ve siyasal bilimler alanında akademik dergi yazarlığı yapan akademisyenlerin
klasik meclis demokrasisinden farklı lobilerle kurulan siyasete dair olan algılarını
karşılaştırmaktadır. Resmi olarak Avrupa çıkar temsili olarak da adlandırılan Avrupa Birliğinde
lobicilik, Avrupa Birliği'nin yürütme ve yasama makamlarını halkla ilişkiler veya halkla
ilişkiler çalışmaları aracılığıyla etkilemeye çalışan çeşitli çıkar gruplarının veya lobilerin
temsilcilerinin faaliyetlerini ifade eder. Lizbon Antlaşması, Avrupa düzeyinde, çoğu ulusal
lobicilikten farklı olan yeni bir lobi boyutu getirmiştir. Ulusal düzeyde, lobicilik ulusal
makamların yetkilileri arasında kişisel ve gayrı resmi bir ilişki meselesi olmakla birlikte,
Avrupa Birliği düzeyinde lobi yapmak gittikçe artan bir şekilde politik karar alma sürecinin ve
dolayısıyla yasama sürecinin bir parçası olmaktadır. Belçika, Fransa, Danimarka, Yunanistan,
Almanya, Bulgaristan, İspanya, İsveç, Malta, Lüksemburg, Hollanda ve Birleşik Krallık ile
oluşan 12 ülkeli örneklem grubu, çalışmaya katılan akademisyenlerin hangi ülkelerden
geldiğini gösteren ülke grubunun tarifini vermektedir. Politik ekonomik ve sosyal ağlar
perspektifine dayanan bu çalışma, lobiciliğin görece etkinliğine ve politik sistemdeki gücün
göreli yoğunluğuna (siyasi parti sayısı, taban ilişkileri, yürütme gücünün hareketliliği) bağlı
rolünü bağlamsal ve ilişkisel olarak ele almaktadır. Çalışma ile gelen çıkarımlar, siyasal
gündem belirleme ortamındaki lobiler ve onlara bağlı çalışan sivil toplum ile yerel ve bölgesel
medya araçları da inceleme altına alınmaktadır. Çalışma dâhilinde görüşlerine yer verilen
yazarlar, lobilerden Avrupa Birliği siyasetine doğru gerçekleşen etkinin çoğunu batı kuşağı
ülkelerde saptamaktadır. Sonuçlar, lobiler ile siyasi aktörler arasındaki güç dengesinin büyük
ölçüde Avrupa Birliğinde politik sistemin kurumsal yapısını yansıttığını, ancak STK’ların
kendine özgü konumu gibi etmen faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Avrupa Siyaseti, Avrupa’da Lobiler, Avrupa Medyası
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ABSTRACT
Studies in different countries in the European Union have shown that lobbies can influence
politicians' attention to different issues. However, information and predictions about the intercountry possibilities of relations with NGOs and lobbies and their political agenda-setting
power are very limited at present. This study looks at the power of lobbies and networks
established with lobbies to determine the political agenda. The opinions of academicians
working in universities serving within the European Union and writing academic journals in
the field of social and political sciences were consulted. Herein, unlike classical parliamentary
democracy, it compares the perceptions of those authors on politics established with lobbies.
Lobbying in the European Union, officially called the European interest representation, refers
to the activities of representatives of various interest groups or lobbies that try to influence the
executive and legislative authorities of the European Union through public relations or public
policies. At the European level, the Treaty of Lisbon introduced a new dimension of lobbying,
most of which differs from national lobbying. At the national level, lobbying is a matter of
personal and informal relationship between the authorities of national authorities, but lobbying
at the European Union level is increasingly becoming part of the political decision-making
process and thus the legislative process. A sample of 12 countries, consisting of Belgium,
France, Denmark, Greece, Germany, Bulgaria, Spain, Sweden, Malta, Luxembourg, the
Netherlands and the United Kingdom, gives a description of the country group from which the
participating academics came from. Based on the perspective of political economic and social
networks, this study examines the role of contextual and relational spheres in relation to the
relative effectiveness of lobbying and the relative intensity of power in the political system
(number of political parties, grassroots relations, and mobility of executive power). Through
the comments to be made with the study, lobbies in the setting of political agenda and civil
society working under them and local and regional media tools are also examined. The authors,
whose opinions are included in the study, determine the majority of the impacts from lobbies
to European Union politics in western countries. The results show that the power balance
between lobbies and political actors largely reflects the institutional structure of the political
system in the European Union, but some factors such as the specific position of NGOs should
be taken into account.
Key words: European Union, European Politics, Lobbies in Europe, European Media
Introduction
Decision making in democratic systems is an open process. The public authorities have to learn
the opinions of the interested parties and share their opinions before the decisions to be taken.
On the other hand, actors who think that these decisions may affect their interests try to
influence the authorities in their own interests (Junk, 2016). This action, which is called
lobbying in the most general sense, has become an important part of the political culture in the
USA and other modern democratic countries such as European countries. Lobbying is
particularly important in terms of political participation, pluralism and civil society
organization. On the other hand, pressure groups that use lobbying for their purposes constitute
important power elements in almost every subject in democratic administrations. They are
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positioned as actors aiming to influence the political mechanism to achieve their common goal
(Brandt and Svendsen, 2016).
The aim of this study is to reveal the role of lobbying activities in the EU decision-making
process, in the eyes of intellectuals in Europe. In this direction, the main elements of lobbying
in the EU, institutions' perspective on lobbying and the ways of lobbying in the EU will be
discussed (Pijnenburg, 1998). Public participation in the decision-making process is the main
feature of democracy. A democratic system, it is a structure in which the people can participate
in the administration, has the freedom to organize, the interests are represented and the rights
can be defended. One of the most important ways to ensure participation in this system is
elections. However, the elections are long-term methods and many decisions and regulations
are made by public authorities in the time it takes for it to be repeated. These decisions and
regulations affect many social sectors (Bunea and Ibenskas, 2015) Therefore, the right of
citizens to influence decisions is one of the elements that should be encouraged in democratic
systems. The institutions involved in the decision-making process of the Union will be
transferred within the framework of their powers and duties. The development and regulation
of lobbying in the EU, how it is carried out by institutions, the ways and effectiveness of
lobbying in the Union will be included in the types of pressure groups (Chalmers, 2019). The
existence of pressure groups is accepted today all over the world. These groups have a
significant impact on political participation and political decision-making in most countries. In
contrast, unlike political parties, pressure groups are not regulated in constitutions (De
Bruycker, 2016). Pressure groups are social control bodies. These bodies have been
institutionalized by the structural transformation of post-industrial society. Today, the state
activities affect the life of almost every citizen in various ways, the fact that the political parties
are not interested in the problems of each group has led to the formation of pressure groups
representing narrower interests and trying to influence the political process (Coen, 2007).
Lobbying in European Union
The main objective of the pressure groups, which form an integral part of democratic systems,
is to influence the political mechanism for their own interests. In addition, pressure groups are
working on a wide range of issues, from public awareness to supervision of public services.
The type of pressure groups that operate only in the preparation, adoption or amendment of
laws that are in their best interests is lobbies. In this respect, lobbies are special groups formed
by pressure groups to influence the political mechanism, especially in the legislative field.
Lobbies apply a variety of techniques to influence decision-making mechanisms. It is possible
to gather the techniques used by lobbyists under three headings in order to reach the decisionmaking processes and the target people involved in these processes. These are the direct
lobbying, indirect lobbying and collective lobbying. The pressure groups use a variety of
methods to apply lobbying techniques according to their characteristics and lobbying strategies.
However, in the right time, the right way, lobbying techniques can be achieved with the support
of lobbying techniques can be achieved success. Helping a political party in financial and other
ways before the election. In this method, which is called campaign finance, interest and pressure
groups try to influence the party if they support the party after the election. These campaigns
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are mostly conducted with professional lobbying companies and their aim is to guide the general
opinion of the society in line with the ideas of the pressure group or lobby. Lobbyists carry out
these campaigns in many ways. They endeavor to inform and influence their group members
first, and then to the public and decision-makers for their own purposes. Commission lobbying
includes lobbying activities usually undertaken by commissions established within legislative
bodies to work on a variety of issues. Examples include committees in the US Congress and
commissions in the EU Parliament. Lobbyists try to influence the reports and drafts prepared
for these purposes by taking part in these commissions. Looking at the executive and helping
organizations in the EU, in particular, the Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions are the important organs in executive branches, frequently consulted, and used
by lobbyists.
The aim and sample of the study
The perceptions of European intellectuals in European Union countries were consulted to get
answers about the lobbying activities’ effect in EU policies. 480 intellectuals’ e-mail addresses
were taken from the academic journals, which have been indexed in web of science databases.
Following this, 480 e-mails were sent to the authors which have articles in those journals. 12
different countries were chosen as the root of those authors. In two months, only 115
participants answered the polls which was composed by 10 questions. Indeed, as the number as
115 is ten times bigger than the number variables (10 variables) to be measured in the polls,
being 10 statements, the sample’s size (115 participants) was determined as acceptable to make
analyses.
In this study, from 12 different countries 115 academic journal authors’ opinions were consulted
for discussing the satisfaction coming from the model about policies in which the effectiveness
of lobbying activities were included. Looking at Eurostat datum, the voter turnout for the
elections made on European Union parliament of 2019 elections with the average across 28
countries, the number with the value as 48 % is seen as the average of all countries at number
28 for voting turnover. If we developed a scale for the countries under the average and above
the average with three levels as “near to average”, “a good turnover” and “a very good
turnover”, we would determine the range values for those groups for each level. The range level
of percentage is seen as %12 for each group above the average for these three scales, being
near, well and best. In the highest level only three countries being above the percentage as 72.66
%, which are Belgium, Luxembourg and Malta showed a highest performance. Afterwards,
constructing other groups with three country including population was seen meaningful. Across
those four subgroups, 12 was obtained as the total number of population. The countries under
the average as 48 % are Bulgaria, the Netherlands and the United Kingdom. In the first group
for range between 48% and 60 %, the countries as France, Greece and Sweden exist. In the
second group for the range between 60 % and 72 %, the countries as Germany, Denmark and
Spain are observed. In the highest range above 72% for the third group of countries, the
countries as Belgium, Malta and Luxembourg are seen (Fiorino, et al., 2019).
In order to determine the number of journals, at first, the web of science data bases for journals
with numbers were investigated for August, 2019 datum. In Bulgaria only 1 journal is indexed
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in web of science collection for social sciences. In Netherlands, 316 journals are indexed for
SSCI, but among them only 5 is indexed for the research topic category as political science. Fr
the case of United Kingdom, 1107 journals were indexed in SSCI and 77 of them were indexed
in political science category, but in order to narrow down the size, “the political science, public
administration and development” category chosen and 6 journals were clarified to find authors
about the research topic. In France 25 SSCI indexed journals exist, but among them only 2 is
indexed in political science category. In Greece, only 2 AHCI indexed journal exists, having
no SSCI indexed journal. In Sweden, 6 journals is indexed for SSCI. For Germany, 2 journals
are indexed for SSCI, political science category. For Denmark, 3 journals are indexed for SSCI.
In Spain, 2 journals are indexed for SSCI in political science category. For Belgium 8 journals
for SSCI index, no journal in Luxembourg and 1 journal in Malta in AHCI index were
determined. 38 journals’ authors were chosen to send emails. 40 individuals for each country
were chosen, then 480 people at total was determined for sending. For Luxembourg, University
of Luxembourg, International University Institute of Luxembourg and Luxembourg School of
Business academic cadre owners, who are writing in different journals, were chosen to send
emails. As is early mentioned, in two months, only 115 returns among those 480 authors were
realized. Only 8 statement about their attributes were designed for polls. The statement are seen
in the below table.
Table 1. The statements, asked, in the questionnaire form
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lobbies_ties_with_Regions_Commiteee_is_Satisfactory
Lobbies_ties_with_Economic_and_Social_Commitee_is_Satisfactory
Lobbies_effect_on_European_Union_Law_Making_is_Satisfactory
External_lobies_own_effects_on_European_Policies_are_ok
External_lobies_own_effects_on_European_Union_citizens_are_ok
More_lobbies_have_to_be_registered_on_transparencyregister
Lobbies_transparencylevel_in_EU_is_at_a_good_level
I_am_glad_with_theeffect_of_lobbies_on_EU_policies

In addition to those stated above, the root country, the category of each country was also
determined. And all the returned datum were entered in SPSS version 21 IBM software for
statistical analyses. The codes and categories were shown in the below table.
Table 2. The answers for country roots was coded as below
Country Name
Bulgaria
Netherlands
UK
France
Greece
Sweden
Germany
Denmark
Spain
Belgium
Luxembourg
Malta

Country Code
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Category Code
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4

The statement, mentioned in table 1, was asked, then the answers were coded in return. The
responses as “I absolutely not agree” are coded with the number 1. The response as “I don’t
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agree” is coded with the number “2”. The number as “3” is coded for the answer as “I am
neutral”. The answer as “I agree” is coded for the number “4”. Lastly, the number “5” is chosen
for the reply as “I totally agree” to enter datum about responses into SPSS data sheet. Looking
at the results below, the replies from countries can be seen.
Table 3. The number of authors’ replies with country roots
Countries
Bulgaria
Netherlands
UK
France
Greece
Sweden
Germany
Denmark
Spain
Belgium
Luxembourg
Malta
Total

Number of authors replies
4
5
10
7
19
13
11
21
14
5
5
1
115

Analyses and Results
In this study, firstly the reliability test was performed. According to the results below the
reliability ration was seen acceptable for Cronbach’s Alpha test, as it is above the meaningful
level as 0,7 which was commonly accepted in literature for reliability tests. The obtained level
is 0,765. Following this, exploratory factor analysis was performed an the results was obtained
as is seen below table.
Table 4. Kaiser- Meyer- Olkin and Barlett’s Test results
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.

,717
213,922
21
,000

As is seen above, at the acceptable level for significance is obtained for the value as 0,717 being
above 0,6, which is commonly accepted in literature. Afterwards, the factors for Eigen values
being above 1 was tried to be determined and shown below.
Table 5. Total variance Explained
Factor

Initial Eigenvalues

Total

% of Variance

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared Loadings

Cumulative %

Total

% of
Variance
34,063
11,720

1
2,843
40,611
40,611
2,384
2
1,340
19,144
59,755
,820
3
,929
13,272
73,027
4
,697
9,953
82,980
5
,513
7,329
90,309
6
,357
5,101
95,410
7
,321
4,590
100,000
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance.
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As is shown above, only two factors is clarified, then the pattern matrixes for the 7 statements’
group can be seen below table.
Table 6. Pattern Matrix about the factor about the satisfaction level for the lobbies’ effect on policy making
Pattern Matrixa
Factor
1
Lobbies_ties_with_Economic_and_Social_Commitee_is_Satisfactory
External_lobies_own_effects_on_European_Policies_are_ok
Lobbies_transparencylevel_in_EU_is_at_a_good_level
More_lobbies_have_to_be_registered_on_transparencyregister
External_lobies_own_effects_on_European_Union_citizens_are_ok
Lobbies_effect_on_European_Union_Law_Making_is_Satisfactory
Lobbies_ties_with_Regions_Commiteee_is_Satisfactory
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization.
a. Rotation converged in 6 iterations.

2
,819
,792
,541
,714
,649
,619
,310

As is shown, the statements as 2nd, 4th, and the 7th were among the roof of first factors to effect
the satisfaction felt for lobbies’ effect on EU policies. This group as a factor is about macro
level perceptions. 1st,3rd,5th and 6th statement were seen in the second factor group, which
mostly about the satisfaction going with individualistic interests about awareness and micro
level perspectives. Following those test, a normality test was performed and the below result is
obtained.
Table 7. Normality Tests Results

Lobbies_ties_with_Regions_Co
mmiteee_is_Satisfactory
Lobbies_ties_with_Economic_an
d_Social_Commitee_is_Satisfact
ory
Lobbies_effect_on_European_U
nion_Law_Making_is_Satisfacto
ry
External_lobies_own_effects_on
_European_Policies_are_ok
External_lobies_own_effects_on
_European_Union_citizens_are_
ok
More_lobbies_have_to_be_regist
ered_on_transparencyregister
Lobbies_transparencylevel_in_E
U_is_at_a_good_level
I_am_glad_with_theeffect_of_lo
bbies_on_EU_policies
a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnova
Statistic
df
Sig.
,302
115
,000

Statistic
,758

Shapiro-Wilk
df
115

Sig.
,000

,297

115

,000

,740

115

,000

,188

115

,000

,890

115

,000

,353

115

,000

,690

115

,000

,284

115

,000

,792

115

,000

,254

115

,000

,823

115

,000

,291

115

,000

,768

115

,000

,250

115

,000

,776

115

,000

As is seen above no response is seen in a pattern being distributed normality. However, the
acceptance for the distribution of normality was searched along with looking at the skewness
and Kurtosis values. The values between + 1,5 and -1,5, in this respect, accepted as normally
distributed (Tabachnick and Fidell, 2013). The table showing this values is seen below.
Table 8. The skewness and kurtosis values with the other descriptives about normally distribution
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Descriptives
Lobbies_ties_with_Regions_Co
mmiteee_is_Satisfactory

Lobbies_ties_with_Economic_an
d_Social_Commitee_is_Satisfact
ory

Lobbies_effect_on_European_U
nion_Law_Making_is_Satisfacto
ry

External_lobies_own_effects_on
_European_Policies_are_ok

External_lobies_own_effects_on
_European_Union_citizens_are_
ok

More_lobbies_have_to_be_regist
ered_on_transparencyregister

www.akdenizkongresi.org

Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
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Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

Statistic
2,4087
2,1071
2,7103
2,3430
2,0000
2,665
1,63243
1,00
5,00
4,00
3,00
,609
-1,302
4,0435
3,8096
4,2774
4,1594
5,0000
1,603
1,26624
1,00
5,00
4,00
2,00
-1,270
,642
3,0609
2,8146
3,3071
3,0676
3,0000
1,777
1,33303
1,00
5,00
4,00
2,00
,000
-,988
4,2348
4,0196
4,4499
4,3720
5,0000
1,357
1,16476
1,00
5,00
4,00
1,00
-1,522
1,453
3,9043
3,6697
4,1390
4,0048
4,0000
1,614
1,27027
1,00
5,00
4,00
2,00
-,889
-,223
3,6609
3,3998
3,9220
3,7343

Std. Error
,15223

,226
,447
,11808

,226
,447
,12431

,226
,447
,10861

,226
,447
,11845

,226
,447
,13181
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Lobbies_transparencylevel_in_E
U_is_at_a_good_level

I_am_glad_with_theeffect_of_lo
bbies_on_EU_policies

Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis
Mean
95% Confidence Interval for
Mean
5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

Lower Bound
Upper Bound

Lower Bound
Upper Bound

4,0000
1,998
1,41351
1,00
5,00
4,00
2,00
-,609
-,966
4,0348
3,8106
4,2589
4,1498
5,0000
1,472
1,21345
1,00
5,00
4,00
2,00
-1,147
,428
3,9565
3,7252
4,1879
4,0628
4,0000
1,568
1,25231
1,00
5,00
4,00
2,00
-1,171
,484

2019

,226
,447
,11315

,226
,447
,11678

,226
,447

As is seen above, only 4th statement doesn’t show a normally alike distribution. For the other
statements ANOVA tests was performed in order to show the relation of changing country
groups. For the 7th statement about overall satisfaction tests of homogeneity is seen as 0,130,
then the groups were accepted as homogenous (as it is above the acceptable level for showing
the homogeneity across the groups), but the ANOVA test result was seen as 0,416, then no
meaningful differences across the means of subgroups were detected (as it is above 0,05 being
the acceptable level for H0, stating there is no difference). This means that, the countries which
are mostly interested in EU policies and elections and the others show the perceptions about
lobbies’ position in EU politics. The similar results were seen for the other statements as well.
ANOVA test results showed no meaningful differences across the groups of countries on the
responses for other 6 statements. Again for all 8 statements, Kruskall Wallis tests were
performed with country groups and no meaningful results were obtained (as all test results are
above 0,05) for 8 different tests again, then post hoc test can’t be performed. The overall
opinions of participants can be shown clearly in the below pie charts as well.
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Figure 1: The overall poisiton of participant about lobbies’ effectiveness on policies.

As is understood from the responses from the 7th statement’s answers. The participant
intellectuals totally agree that the lobbies are satisfactorily effective in EU policies.

Figure 2: Opinion about the ties of lobbies with Regions Committee

It was understood that the participants of this study think that the ties of lobbies with the
Committee of Region in EU is week. A great share of opinions shows that the participants are
criticizing and “absolutely not agreeing with” the strong ties.
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Figure 3: Opinion about the ties of Economic and Social Committee

Ties with Economic and Social Committee is seen observable, as to participants. The financial
interests of lobbies are seen very quickly in this respect. Because this organ is about economic
mobility and dynamism in EU.

Figure 4: Opinion about the lobbies’ effect on legislation

Lobbies’ effect on legislation was not seen observable a lot. The very close percentages and
high rate of being neutral is showing this picture.
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Figure 5: Opinion about the lobbies’ effect on policy making

As is shown above, policy making spheres are seen highly effected by lobbies. In this respect,
lobbies are seen as effective a lot by the participants.

Figure 6: Opinion about the lobbies’ effect on EU citizens

EU citizens are seen highly effected by lobbies. Indeed, lobbies are seen as effective on EU
citizens. But the way of this effect was only be interpreted with all stand points.
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Figure 7: Opinion about the lobbies’ registration for transparency

More lobbies are wanted to be registered for transparency, indeed, the doubts for lobbies still
exist in this respect.

Figure 8: Opinion about the lobbies’ registration for transparency

Participants of this study think that, as is shown above, the transparency of lobbies is at a good
level, though they want more lobbies to register, supporting the process about more
transparency. On the other hand checking and control mechanisms on declaring real fund, and
investments still have weaknesses, as is stated by many media organs.
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Conclusion
As is shown in this study, there is a common approach about the authors (intellectuals)
perspectives on the lobbies’ position in EU politics. Looking at the test results, being interests
in EU politics doesn’t show us any changing mentality across the EU general in our sample,
discussing the lobbies’ position and effectiveness. On the other hand the generally discussed
issues can be groups in two different tittles. In this respect being critical to weak ties with
regional committees, strong relation in reaching citizens, being indifferent about the effects on
law making process and the demands for more transparency are seemed in the similar
standpoint. This can be discussed with current agenda of lobbies’ activities about being more
financially motivates and helping the commercial and economic endeavors of international
firms and governmental bodies. As is seen the regional committees, being a very big
institutional helper to minimize economic and regional differences for public policy generating,
are not seemed to be used at the expected level, although this institution is among the top ranked
ones on constructing ties with lobbies. In EU lobbies, which having no financial agenda, only
oriented on public interests, helps, sensitivity have to be dynamic and effective in the eyes of
intellectuals, as is seen in this study.
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AVRUPA BİRLİĞİNDE GÖÇ POLİTİKASININ AVRUPALILAŞMASI
EUROPEANIZATION OF MIGRATION POLICY IN THE EUROPEAN UNION

Doktor Öğretim Üyesi Soner AKIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Kendini temsil etme stratejisi ve bir güç aracı olarak Avrupalılaşma, modern Avrupa düzenini
şekillendiren iki farklı grup kimliği ilkesi olan bölgeyi ve insanlığı temelde yeniden
düzenlemektedir. 20. yüzyılın tamamında, birinci ve ikinci dünya savaşlarının yıkımına ve
Avrupa'nın soğuk savaş sahnesine dönüşmesine, ardından Doğu ve Batı'ya dağılması sürecine
tanıklık eden ortamda, doğudan batıya göç ve yeni birer uyum düzeyinin, buna bağlı
yoğunluğunun ortaya çıkması tarihte daha önce hiç alışık olunmadık yeni bir fenomeni de
beraberinde getirmiştir. Söz konusu fenomen Avrupalılaşma düzeyi ve bunun siyasal süreçlerde
ölçümü üzerinedir. Avrupa Birliği genelinde hangi siyasal adımın bir diğerine nazaran daha
Birlik yanlısı olduğu, tartışmalı bir konudur. Günümüzde, halen Avrupalılaşma çizgisi ile
devam eden milli siyasetin Avrupalı hale getirilmesi süreci, benzer olarak etkisini yine göç ve
göçe bağlı siyaset mevzusunda da hissettirmektedir. Her şeyden önce Avrupa Birliği'nin (AB)
organizasyonel ve idari gücü tarafından yönlendirilen Avrupalılaşma hala AB temel
felsefesinden farklıdır. Ne Avrupalılaşma ne de AB, şu an için demokratik katılım ve bölgeciliği
örgütlemek için üstün bir form olan ulus-devletin yerini alacak bir model öne sürememektedir.
Bununla birlikte, mevcut gidişat geleneksel Avrupalı devletleri, her şeyden önce askeri, politik
ve ekonomik düzeylerde olmak üzere bazı egemenlik unsurlarını ve de sorunlarını AB'ye veya
diğer ulusötesi organlara vermeye zorlayacaklardır. Aynı söz konusu endişe ve açmazlar göç
idaresi ve göçü karşılama stratejileri için de geçerlidir. Avrupa Birliği dışında da içinde olduğu
kadar, milletler birbirleriyle yeni ilişkilere ve işbirliği arayışlarına girmekte, bazen yeni
ittifaklar ve düşmanlıklar yaratmakta ve hatta kendilerini yeniden yaratma sürecine
başlatmaktadır. O halde Avrupalılaşma fenomeni bir bölgeselleşme politikası olarak küresel bir
olgudur. Bunun en başarılı örneklerinden biri olarak eğitim, dil, para, turizm ve spor’da
gerçekleşir iken göç konusunda aynı verimin istense de neden yakalanamadığı bu çalışmada
teorik bir analiz kapsamında araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa’da Göç, Avrupalılaşma, Göçmen Avrupalılar
ABSTRACT
The strategy of self-representation and Europeanization as a means of power fundamentally
rearrange the region and humanity, two different group identity principles that shape the modern
European order. Migration from east to west and the emergence of a new level of adaptation,
and their associated intensity, have never occurred before in the whole of the 20th century,
witnessing the destruction of the first and second world wars and the transformation of Europe
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into a cold war scene, followed by the dissolution of the East and the West. It has brought an
unusual new phenomenon. This phenomenon is about the level of Europeanization and its
measurement in political processes. It is controversial which political step in the European
Union is more pro-Union than the other. Nowadays, the process of making national politics
European, which continues with the line of Europeanization, has a similar effect on migration
and migration. First of all, Europeanization, driven by the organizational and administrative
power of the European Union (EU), is still different from the EU's basic philosophy. Neither
Europeanization nor the EU can propose a model to replace the nation-state, which for the time
being is a superior form for organizing democratic participation and regionalism. However, the
current trend will force traditional European states to give some of the elements of sovereignty
and their problems to the EU or other transnational bodies, primarily at military, political and
economic levels. The same concerns and dilemmas also apply to migration administration and
migration response strategies. Outside the European Union, as well as inside, nations seek new
relationships and cooperation with one another, sometimes creating new alliances and
hostilities, and even initiating a process of re-creating themselves. Hence, the phenomenon of
Europeanization is a global phenomenon as a policy of regionalization. One of the most
successful examples of this is education, language, money, tourism and sports, while the same
efficiency in migration is not desired, but why this study will be investigated within the scope
of a theoretical analysis.
Key Words: Migration in Europe, Europeanization, Migrant Europeans
Introduction
Although the impact of the EU on the national migration-based policies of the member states
is not as strong as in the areas of economic and social policy, it has led to a significant change
for national migration-based policy documents as a result of interactions at European level and
between member states. Parallel to the development of the EU's political cooperation in the
field of migration-based policy, many political scientists seem to use the Europeanization
approach to analyze changes in the migration-based policy preferences and interests of EU
member states. Europeanization therefore provides an appropriate analytical framework for the
discussion of changes in European migration-based policy debates and migration-based policymaking processes, institutions and preferences of member nation states. In this context, first of
all, the theoretical framework of the concept of Europeanization will be drawn and it will be
explained in the light of the literature how and with which tools Europeanization leads to a
transformation. Then, the theoretical conceptual framework of how Europeanization has an
impact on the migration process, institutions and preferences of EU member countries, which
mechanisms it uses and contributes to the formation of European migration-based policy will
be discussed. Thus, it will be shown whether Europeanization leads to a convergence or
differentiation in national migration-based policies.
However, there are some difficulties in talking about the Europeanization of national migrationbased policies. These difficulties stem from the lack of empirical studies as well as the
methodological and epistemological weaknesses of Europeanization in migration-based policy
studies. On the basis of these weaknesses and deficiencies, the driving force of Europeanization
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in the field of migration-based policy is not based on hierarchical vertical relations, but on the
basis of horizontal interaction processes and volunteering. In addition, the applicability of
Europeanization to migration-based policy issues is less relevant or weak due to the unique
nature of migration-based policy ’and the intergovernmental nature of migration-based policy
at EU level. Indeed, the fact that member nation states regard migration-based policy issues as
an indispensable element of national sovereignty makes the transfer of sovereignty difficult at
the supranational level, contrary to that in the economic field, and reveals the protection of
migration-based policy issues within the national jurisdiction. Therefore, the second pillar, the
Europeanization process, which includes migration-based policy and security policy, restricts
the member states with binding legal regulations and in this sense, the creation of supranational
institutionalization at EU level is prevented by the member states for a long time.
A supranational outlook for immigration
Social security is important as one of the innovative concepts of securitization. This approach
defines security as a product of speech action and sees security issues as a political outcome of
the operative forces of security agencies. Besides, the securitization approach positions and
defines security as a discursive and political force beyond being an objective situation.
Securitization is the movement to move policies beyond the established rules of the game and
framing a matter as a particular kind of policy or supra-policy. Therefore, securitization can be
seen as an extreme version of politicization. Theoretically, any issue in the public sector can be
positioned in a spectrum ranging from non-politicized to politicized and then secured. There is
an increasing literature on this subject, especially in the 2000s. Migration is also an example of
securitization, which is given as an example in the studies of Buzan and Waever, pioneers of
securitization literature (Buzan, et. Al, 1998). In a sense, it constitutes one of the creative
aspects of the Copenhagen School in security analysis; because they added a topic that was not
considered as a subject of security studies until the end of the 1980s, and immigration was
added to the list of security issues. Since the mid-1980s, immigration and asylum have also
been included in Europe's common policy agenda. But the point that should not be overlooked
in making this conclusion is that this period did not occur as a result of a spontaneous process;
in fact, migration flows in Europe are shaped by changes in the structure and size of migrations.
During this period, while the migration of labor to Europe was on the one hand, the increase in
the refugee flow to Europe necessitated the establishment of an institutional mechanism within
the European Union. As can be seen, there are different approaches to the trans-nationalization
of immigration policy, which constitute the fundamental questions of the integration process.
Each of these paradigms has an active role in initiatives to form a Common European Migration
Policy. However, when we define Radaelli's definition of Europeanization as the legal transfer
of sovereignty to the EU level, there are two other interconnected questions that are not
explained by all these paradigms (Radaelli, 2003). The first of these questions is whether the
dynamics of Europeanization lead to the securitization of immigration or whether the need for
securitization encourages Europeanization in this area. The second question is whether this
period of securitization will be considered a new period in the history of European migration
(Favell, 1998).
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Europeanization is seen as a process in which the EU level and the national level affect each
other. In this context, Europeanisation of national migration-based policies refers to both
political convergence and a process of change in which the policies of member states have
become European policy. For this reason, the top-down and bottom-up approaches are used
together to evaluate the Europeanization of national migration-based policies. In fact, the
interactions between the European and national levels are assumed to be based on the transfer
of national migration-based policy preferences to the EU and the imposition of EU migrationbased policy on national levels Thus, the Europeanization of national migration-based policy
can be said to be the result of a two-way interaction, unlike in other policy areas. The top-down
approach, which is defined as the transfer of political structures and policies at the national level
to the national level, refers to the process of harmonization with the EU standards, norms and
institutions of the member states (Koenig, 2007). Within the framework of this approach, the
EU integration process and developments at the EU level create a pressure of harmony on the
policies of the member countries and lead to a change in the direction of adaptation to EU
policies. However, in the field of migration-based policy, this dimension of Europeanization
envisages softer mechanisms for national cohesion, as opposed to hierarchical Community
policies with rigid cohesion mechanisms. The main reason for this is that member countries are
still seen as the main actors in the creation and implementation of migration-based policy at EU
level. Therefore, in the process of Europeanization of migration-based policy, the degree of
cohesion between the European and the national level is not expected to be as effective as the
other EU policy areas on the member states in each case (McDonnell, 2016).
Globalization or Europeanization for migration
We assume that nation states exhibit a model of behavior similar to the instinct to protect
themselves against the outcomes of globalization against Europeanization. It is not unlikely that
member state policies will become more protective in the face of Europeanization's expansion
into Eastern and Central Europe, which is particularly exceptional in the extent of the free
movement dimension and enlargement waves, which some former EU member states
previously dreamed of a common future (Infantino, 2017). In this context, these protectionist
policies have developed against new member states as well as third countries. The bottom-up
dimension of Europeanization is linked to the extent to which a member state's national
migration-based policy contributes to the development of the EU's common migration-based
policy. According to this approach, “Europeanization includes not only the effects on EU
integration process or member states-the internalization of the EU at the national level, but also
how the national migration-based policy positions are Europeanized or EUized at EU level”
(Okabe, 2018). Member states, which are the main actors of the process, aim to proactively
move their national preferences from the national level to the EU level. The potential benefits
for a Member State are to increase their national effectiveness in the international system,
reduce risk costs in the face of controversial international problems, and exploit the
opportunities stemming from the EU's strong presence in the international arena. The process
of learning at the EU level will bring new skills to the representatives of many Member States.
These skills are particularly important for the representatives of the new member states of the
Union, especially in EU policy making processes. Because the representatives of these countries
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learn how to effectively make their own national interests and preferences a part of EU policies
as a result of the organizational interactions they participate at EU level. However,
institutionalization of learning experiences at EU level in member countries may vary
depending on many factors such as national in-house communication, organizational and
political culture, human and financial resources. In the absence of these factors, it will not be
possible to change at the national level, taking into account the experience of learning at the
EU level of a representative of a Member State (Bölükbaşı, et. Al, 2018).
Socialization versus Europeanization for immigration phenomenon
Another mechanism of Europeanization of national policies is the socialization of the
migration-based policy-making elites of the member states. The fact that actors learn
supranational norms and values does not mean that they ignore or ignore their national
preferences. Actors can strengthen their realization by combining their national preferences
with common preferences formed at the supranational level. Thus, a dimension of the
Europeanization of national policies can emerge through influencing the representatives of the
member states in Brussels. Political scientists working on the Europeanization of national
policies emphasize that institutions at EU level have the ability to socialize the representatives
of member states in Brussels (Barbero, 2016). It means that in cases where national
representatives of EU institutions and migration-based policy-making elites are able to change
their identity and preferences, member states will act within the framework of supranational
goals rather than realizing their own interests and preferences. The internalization of these
norms depends on factors such as the fact that representatives of the member states in Brussels
interact more often with EU institutions and participate in the processes, in which that their
participation is longer lasting and the intensity of the interaction changes the opinions of
national representatives. The reputation of the EU institutions in the eyes of the national
representatives and the demand to become an elite member of these institutions also enable the
consolidation of socialization. Politicians have preferred to ignore the issue because the
migration of migrant workers can be employed at lower wages and seems more profitable
especially in the short term. Therefore, in fact, this period is also a period of ignoring many
aspects of integration, long-term policies and public perception, focusing on the benefits of
migration in Europe, both socially and politically. The perspective of migration focusing on
social and economic rights and the inter-state circulation of workers has become politicized in
the mid-1980s and has focused on irregular migration and asylum. The post-1980 increase in
the number of refugees and asylum seekers around the world, as reflected in Europe, has been
reflected by the populist media and right wing politicians as the main responsible for the
increase in crime rates, terrorism, collapse of social policies and mass unemployment (Skipper,
2016).
Conclusion
Although the security of migration in Europe can be considered as a new era, it is a process that
is still under construction and the progress of this process with the integration process of
Europe, positioning itself in the global system in this process, and taking into consideration the
individual concerns and security of individuals within the Union on the basis of migration. It is
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important to underline that they are deeply bound. Ultimately, as the integration process
continues, focusing on and responding to individual security needs, labeling various issues as
security issues, or creating a security-oriented policy and producing “human” oriented policies,
the decision, choice and policy of national and supranational actors in Europe It can be said that
migration can be influential in positioning Europe and shaping this new era. Within the
framework of these statements, it can be said that there is a rapprochement between the member
states. However, member states continue to block the process of Europeanization of national
policies on common identity and interests. Because national interests have an important role in
the formation of the migration policy of the member states. Contrary to the rapprochement
between member states, the fact that differentiation occurs is due to the fact that migrationbased and security policies are in the second pillar. As it is known, this column does not include
a compelling legal policy area as in the policies of the European Communities. Instead, the EU
provides a broad range of flexibility for member states in terms of migration-based policy
cooperation. In fact, such a flexibility arises from the fact that this column itself includes
intergovernmental decision-making and does not have any binding legal infrastructure. Not
every member country has to change or reshape its national migration-based policy within the
scope of the EU's migration-based policy. Although the participation of member states in the
EU migration-based policy is voluntary, the values advocated by the EU in the international
system may lead to change pressure on the countries. The most typical example of this is in
particular human rights and democracy. Accordingly, member states are not subject to any
limitation in their relations with other countries in terms of their national migration-based policy
objectives, but the criteria set by the EU come to the forefront in relations with countries with
human rights and democracy problems. For example, in matters such as development
assistance, trade and co-operation agreements, enlargement and immigration, the EU may
require that member countries' migration-based policies be compatible with the EU-based
migration policy. Because these policies include the policies of the European Communities in
the first column of the EU and they are legally binding. In this case, member countries will have
to construct their own national migration-based policy according to EU standards. In this
direction, it becomes clear that the Europeanization of national migration-based policies will
not produce the same result in every member state. The Europeanization of national migrationbased policy in some member states enables the political structures at EU level to be brought
to the national level. However, such a process does not direct the migration-based policy of that
country (s) in the same direction as the EU. Indeed, migration-based and security policies
remain intergovernmental decision-making, still under the control of the member states. As
each member country has different political, economic, social and cultural structures, the
Europeanization of national migration-based policies will also take place at different degrees.

References
Barbero, I. (2016). Citizenship, identity and otherness: the orientalisation of immigrants in the
contemporary Spanish legal regime. International Journal of Law in Context, 12(3),
361-376.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

230

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Bölükbaşı, T. H., Ertugal, E., & Özçürümez, S. (2018). Europeanisation of policy-making in
Turkey and its limits. In Policy analysis in Turkey (pp. 143-161). Bristol University
Press.
Buzan, B., Wæver, O., Wæver, O., & De Wilde, J. (1998). Security: A new framework for
analysis. Lynne Rienner Publishers.
Favell, A. (1998). The Europeanisation of immigration politics. European Integration online
Papers (EIoP), 2(10).
Infantino, F. (2017). State-bound visa policies and Europeanised practices: Comparing EU visa
policy implementation in Morocco. In Migration in the Western Mediterranean (pp.
52-70). Routledge.
Koenig, M. (2007). Europeanising the governance of religious diversity: An institutionalist
account of Muslim struggles for public recognition. Journal of Ethnic and Migration
Studies, 33(6), 911-932.
McDonnell, H. (2016). Europeanising Spaces in Paris. Oxford University Press.
Okabe, M. (2018). Beyond “Europeanisation beyond Europe”–the EU-Asia Dialogue on
Migration as an Alternative Form of Cooperation. In EU External Migration Policies
in an Era of Global Mobilities: Intersecting Policy Universes (pp. 326-340). Brill
Nijhoff.
Radaelli, C. M. (2003). The Europeanization of public policy. The politics of Europeanization,
320.
Skipper, S. (2016). The Politics of Immigration. Is Germany Moving Towards a Multicultural
Society?. Anchor Academic Publishing.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

231

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

TÜRKİYE’NİN ENERJİ YÖNETİMİNDE VE POLİTİKALARINDA DOĞU
AKDENİZ MECBURİYETİ
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ÖZET
Enerjinin tanımı insanlık tarihi içerisinde farklı sıfatlarla kendisine anlam bulmuştur.
Fakat hiçbir döneminde Sanayi Devrimi’nden sonra büründüğü biçimde önem kazanmamıştır.
Bu biçim, daha sonraları petrol, doğalgaz ve elektrik gibi çeşitlemelerle; hatta daha sonraları
güneş, rüzgâr ve termal enerji gibi alternatiflerle şekillenmiştir. Ülkelerin ilerleme rekabeti
içerisinde kendilerine üretimin ve sanayinin ana girdisi olarak belirlediği bu tür enerji biçimleri,
üretim biçimlerinin ve metotlarının değişmesi ile kendisine yeni bir yüz bulmuştur denilebilir.
Ülkelerin enerji kaynaklarına ulaşımı, ülke sınırları içerisinden elde edilebilen kaynakların
varlığı, enerji rezervlerine mesafeleri, alternatif enerji kaynaklarına dair potansiyelleri gibi ek
başlıklarla düşünüldüğünde enerjinin tüm bu farklı yönleriyle, ülkelerin iktisadi durumlarının
ve dolayısıyla bağımsız düşünüş ve hareket edişlerinin belirleyicisi olduğu söylenebilir.
Bu açıdan değerlendirildiğinde enerji yönetiminin ve politikalarının, ülkelerin güvenliği,
sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, bağımsız ve kendi dinamiklerine ve hassasiyetlerine
münasip iç ve dış politikaları takip edebilmesi gibi kalemlerde önem kazandığı görülebilir.
Başka bir ifade ile ülkelerin enerji kaynaklarına ulaşıp ulaşamaması, bu kaynakları alternatif
lojistik yollardan temin edip edemediği, enerji temin noktalarını çeşitlendirip çeşitlendirmediği
veya enerji elde etmek için yatırımlarının ve ARGE çalışmalarının boyutları gibi açılardan
değerlendirildiğinde enerji yönetimi, önemine salt su, güneş veya petrol kaynağı olmaktan
ziyade bir pozisyon kazandırmaktadır.
Bu minvalde, Türkiye açısından bağımsız bir politikanın seyredilmesi adına enerji
yönetimi ve politikalarının ciddi bir yer edindiği değerlendirilebilir. Türkiye’nin son dönemde
Doğu Akdeniz’de bulunduğu petrol ve doğalgaz arama/tarama faaliyetlerine, tüm uluslararası
itirazlara karşın devam etmesi enerji yönetimi ve politikaları içerisinde münferit ve istisnai bir
yer teşkil etmemektedir. Bağımsız bir siyasetin izlenmesi hususunda öncelikle enerji
bağımsızlığının, -enerjinin temini ve aktarımı, üretilmesi ve pazarlanması konuları da dâhil
olacak şekilde- sağlanması elzemdir. Buradan hareketle çalışmamızda Türkiye’nin Doğu
Akdeniz Bölgesinde enerji konusunda ortaya attığı tezler değerlendirilerek Türkiye’nin enerji
politikaları ve yönetimi konularındaki ortaya koyduğu süreçlerle uyumluluğu
değerlendirilecektir. Böylelikle Türkiye’nin dış politikasında izlediği enerji siyasetinin
dayanaklarının ortaya çıkarılması sağlanacaktır.
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Giriş
Ülkelerin enerji kaynaklarına duydukları ihtiyaç, bu ülkelerin yaşam fonksiyonlarında
ana damarlardan bir tanesini oluşturur. Öyle ki ülkelerin enerji kaynaklarına duydukları
ihtiyaçlar kadar, bu ihtiyaçlarının temininden aktarımına kadar arzından teminine her türlü
kademesinde bu önem giderek artmaktadır. Başka bir ifade ile bunu açıklamak gerekirse
ülkelerin iktisadi faaliyetleri enerjiye sarfiyatına, enerji tüketimleri de enerji teminlerine
doğrudan bağlıdır ve bu haliyle özellikle enerji kaynaklarına ithal yollardan ulaşan ülkeler
açısından bu bağımlılık hassas noktalardan birisini ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle de
ülkelerin iç ve dış siyasetlerine, ülkelerin enerjiye ulaşım ve enerjiyi yönetim enstrümanları
ciddi şekilde etki eder hale gelmektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde enerji yönetiminin ve
politikalarının, ülkelerin güvenliği, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde büyümesi, bağımsız ve kendi
dinamiklerine ve hassasiyetlerine münasip iç ve dış politikaları takip edebilmesi gibi
kalemlerde önem kazandığı görülebilir.
Bu minvalde, Türkiye’nin enerjiye ithal yollardan ulaştığı hesaba alındığında, yukarıda
kısaca bahsedilen riskler altında, enerji yönetimi ve politikaları konusunda ciddi bir stratejiye
ihtiyaç duyduğu söylenebilir. Bu kapsamda Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde enerji
konusunda ortaya attığı tezler değerlendirilerek Türkiye’nin enerji politikaları ve yönetimi
konularındaki ortaya koyduğu süreçlerle uyumluluğu değerlendirilecektir. Böylelikle
Türkiye’nin dış politikasında izlediği enerji siyasetinin dayanaklarının ortaya çıkarılması
sağlanacaktır. Sırasıyla enerji yönetimi ve politikalarının kavramsal çerçevesi çizilecek,
ardından Türkiye’nin enerji politikalarından genel olarak bahsedilecektir. Doğu Akdeniz’in
Türkiye’nin enerji politikalarındaki yeri ve öneminden bahsedildikten sonra sonuç kısmında ise
genel bir değerlendirme ortaya konulacaktır.
Kavram: Enerji Yönetimi ve Politikaları
Enerji politikaları, piyasaya ve vatandaşların tüketimine uygun fiyatlarda güvenli, sabit
ve sürdürebilir enerji temini sağlamak için devletlerin ve hükümetlerin ortaya koyduğu
enstrümanlardan oluşur. Bu politikaların ülkelerin jeopolitik ve coğrafi pozisyonları, tarihi
geçmişleri, lojistik uygunlukları, iktisadi gelişmişlikleri, halklarının tüketim alışkanlıkları gibi
pek çok farklı etki altında şekillendiğini belirtmek gerekir. Bir ülkenin kendisine has belirlediği
enerji yönetim ve politika üretim biçimleri, diğer ülkeler için farklılıklar göstermekteyken buna
karşın genel olarak enerji politikalarını ve yönetimini tanımlamak mümkündür. Yani özelde
Hindistan veya Kanada gibi ülkelerin enerji politikaları, Irak veya Venezüela gibi diğer
ülkelerle ciddi farklılıklar göstermekteyken aslında enerji teminini sürdürülebilir, sabit, verimli,
güvenli, halka yaygın şekilde ucuz ve fiyatlanabilir şekilde sunmak konusunda benzerlik
göstermektedir.
Enerji yönetimi politikalarının çerçevesi, amaçlar, hesapverebilirlik-şeffaflık, raporlama
ve eğitim olmak üzere dört bileşenden oluşur (Mashburn, 2013: 17). Politika amaçları içerisinde
enerjinin etkili ve verimli kullanılması için yapılacaklar ve atılacak adımlar sıralanabilir. Bunlar
arasında teknoloji transferi, veri sistem inşası, personel eğitimi, stratejik enerji provizyonlarının
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geleceğe yönelik olarak konuşlandırılması gibi adımlar bulunmaktadır. Hesapverebilirlik
içerisinde enerji yönetiminin unsurlarını oluşturan personel için, hem yöneticiler hem de
çalışanlar açısından açık, şeffaf ve verilerin herkese paylaşıldığı, amaçların gerçekleştirilmesi
için enerji yönetimine muhatap olan unsurların süreçle alakalı olarak bilgilendirildiği ve paydaş
olarak yönetime katıldığı bir süreci anlatmaktadır. Bu konu aynı zamanda bir sonraki adım olan
raporlama ile birlikte denetim ve gözlem basamağına da imkân sunmaktadır.
Raporlama basamağında ise çalışanların ve yöneticilerin, aşağıda yukarıya doğru etkin
bir enerji yönetiminin gerçekleşmesi için hem teknik hem de yapısal sorunlara ve tavsiyelere
değinen raporlar sunması önemlidir (Capehart, Spiller ve Fraizer, 2013: 17-27). Elbette buna
müsaade edecek bir sistemin oluşturulması ve bunun enerji politikalarının geliştirilmesine katkı
sunmasının da yolunun açılması gerekmektedir (Mashburn, 2013: 20). Son unsur olarak ise tüm
bu politikalarının ve yönetim anlayışının hayata geçmesi için personelin eğitilmesi
gerekmektedir. Personelin eğitimi hem görev yapan personelin eğitilmesi hem de diğer taraftan
enerji politikalarına hâkim personelin temelden yetiştirilmesi anlamında en önemli aşamalardan
birisini oluşturur. Yeterli eğitimi almayan, politikaların ve yönetim anlayışının amacına, nasıl
gerçekleşeceğine dair bilgilerle donanmamış paydaşların (Stecky, 2013: 595) ortaya en
mükemmel politika rehberlerinin çıkarılması durumunda bile enerji yönetiminin nihai
sonuçlarını-amaçlarını olumsuz şekilde etkileyeceğini kestirmek zor değildir.
Türkiye’nin Enerji Yönetimi ve Politikaları
Türkiye’nin enerji politikalarının temel etkenleri Türkiye’nin giderek artan nüfusu ve
gelişen iktisadi refahı karşısında buna oranla artan enerji tüketim taleplerini karşılamak ve bu
taleplerin karşılanmasında dışa bağımlılığın ortaya çıkardığı mecburiyet olarak sayılabilir (GİF
Rapor, 2013: 5, 23). Türkiye, iktisadi atılımları karşısında enerjiye olan ihtiyacının yerli ve milli
kaynaklardan giderilmesi hususunda ortaya koyduğu çabaların bu minvalde değerlendirilmesi
önemlidir. Türkiye için enerjiye yönelik giderek artan taleplerin karşılanması, iktisadi
sebeplerle bile hayatidir ve enerji politikalarının bu bağlamda geliştirilmesi gerekmektedir
(Durmuşoğlu, 2015: 77).
Temel olarak bakıldığında, Türkiye’nin enerji yönetiminde giderek artan talepleri bir
taraftan verimlilik ve etkililik bağlamında azaltması ve dengelemesi gerekirken, diğer taraftan
da piyasanın ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarını temin etmesi gerekmektedir. Bu çıkmaz,
Türkiye’nin enerji yönetiminin temel özelliğini oluşturmaktadır. Türkiye’nin enerji
politikalarını şu şekilde özetlemek mümkündür (MFA, 2019):
1. Artan talep ve ithalat bağımlılığını dikkate alarak, enerji güvenliği bağlantılı
faaliyetlerin önceliklendirilmesi,
2. Sürdürülebilir kalkınma bağlamında çevre kaygılarının enerji zincirinin her aşamasında
dikkate alınması,
3. Gerekli reform ve liberalleşmenin sağlanarak şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın
oluşturulması, üretkenliğin ve verimliliğin arttırılması,
4. Enerji teknolojileri bağlantılı ARGE çalışmalarının arttırılmasıdır.
Bu çerçevede,
1) İthal edilen hidrokarbon enerji kaynakları olan petrol ve doğal gazın tedariğinde kaynak
ve güzergâh çeşitlendirilmesi,
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

234

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

2) Yerli ve yenilenebilir enerjinin payının arttırılması,
3) Enerji verimliliğinin arttırılması,
4) Nükleerin enerji sepetimize dâhil edilmesi amaçlanmaktadır.
Türkiye’nin enerji politikaları yerli ve milli enerji üretimi ve tedariki kapsamında ülke
coğrafyasında enerji yataklarının bulunması ve var olan kaynakların kullanımının artırılmasını
istenmektedir. Bu kapsam kömür kaynaklarına eğilim olmakla birlikte doğalgaz ve petrol
konusunda çalışmalar da bulunmaktadır. Doğu Akdeniz bu açıdan önemlidir. Ayrıca enerji arz
güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye’nin enerjinin taşınması ve transferi konularında
önemli bir rolü bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası anlaşmalar ile enerji kaynaklarının transferi
konusunda köprü konumunda olmak önemlidir (GİF Rapor, 2013: 31). Bu bakımdan Doğu
Akdeniz’in önemi Türkiye açısından daha da artmaktadır.
Enerji: Doğu Akdeniz ve Türkiye
Doğu Akdeniz, bölgesel olarak Akdeniz’in doğusunda yer alan ve Akdeniz’e kıyısı olan
ülkelerin çerçevesini çizdiği bir alan olarak tabir edilmektedir. Bunun içerisine Türkiye, Suriye,
İsrail, Mısır ve Kıbrıs yönetimlerini katan görüşlerle birlikte bu sınırları genişleterek bölgede
Libya’dan Yunanistan’a kadar tüm kıyıdaş ülkeleri dâhil eden fikirler de bulunmaktadır. Bu iki
görüş de çalışmanın içeriğini karşıladığı için bölge tanımlamalarının uzağında durulması daha
faydalı olacaktır.
Doğu Akdeniz, son dönemde özellikle enerji bakımından içerdiği rezervlerle ön plana
çıkmaktadır (Kaya, 2019). Bu bakımdan bölgesinde ve bölge dışında pek çok ülkenin dikkatini
çekmekte ve enerji politikalarını buna göre şekillendirmelerine neden olmaktadır. Türkiye’nin
bölgede faal rol almasının tarihi 2000’li yılların başlarına dayanmaktadır. Bu dönemde Doğu
Akdeniz’in zengin yeraltı kaynaklarına sahip olduğuna dair bilimsel çalışmalar yayınlanmıştır
(Örmeci, 2019).
Bu dönemde Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 2002 yılında Lübnan, Mısır, Suriye ve İsrail
ile Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmaları yapması ilk gerginliğin sebebi olmuştur. Zira GKRY
kendi kıta sahanlığı çizgisini ve bölgesini belirlemiş, bunu Türkiye ile hiçbir görüşmede
bulunmadan tamamlamıştır. Verdiği MEB’ler ise buna göre dağıtılmıştır, lakin Türkiye’nin kıta
sahanlığına aykırı davranmıştır. Türkiye durumu BM’ye götürmüş ve kendi MEB’ini
onaylatmıştır. Türkiye’nin itirazlarına rağmen GKRY 2007’de belirlediği ekonomik bölgeleri
uluslararası petrol şirketlerine kiralamış ve bölgeye üçüncü tarafların müdahalesi başlamıştır.
Buna karşın Türkiye de TPAO’ya kendi belirlediği bölgelerde arama ruhsatı vermiştir (AA,
2019).
Aradaki gerginlikler ise GKRY’nin kendi başına belirlediği bölgeleri ruhsatlandırması ve
uluslararası şirketlere kiralaması ile çıkmıştır. Türkiye, aynı bölgeleri yine BM’ye onaylattığı
harita çerçevesinde TPAO aracılığı ile arama-tarama faaliyetlerine vermiştir. Aynı bölgelerde
farklı uluslararası şirketlerin arama çalışmalarını yürütmeleri ve Türkiye’nin izninin
bulunmaması gerginliğe sebep olmaktadır. Zira bölgede 2010 yılında bulunan zengin
hidrokarbon yataklarının kim tarafından çıkarılacağı ve işleneceği hususları
belirlenememektedir. Bu tarihlerde bölgeye Amerikalı, İtalyan, Fransız, Güney Koreli
şirketlerin yanı sıra kıyıdaş Türkiye, İsrail, Mısır, KKTC, GKRY, Yunanistan, Lübnan, Suriye,
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Libya ve kıyıdaş olmayan ABD, Fransa, İtalya, Rusya, İngiltere gibi ülkeler de müdahil olmaya
başlamışlardı (BBC, 2019).
2018 yılında Türk bölgesine ait bir alanda doğalgaz arama çalışmalarına başlaması,
Türkiye’nin bölgede kendi arama gemileri ile faaliyetler yürütmesine sebep olmuştur. Bu
tarihten itibaren Türkiye Barbaros, Fatih ve Yavuz gemileri ile bölgedeki faaliyetlerini
gerçekleştirmektedir. Bu dönem içerisinde GKRY kendi uluslararası ortaklıklarını kurarak ayrı
ayrı Yunanistan, İsrail, Lüban, Mısır ve Suriye ile ilişkilerini bu konuda geliştirmeye
çalışmaktadır. Aynı dönemde Türkiye ise mesela Doğu Akdeniz Gaz Forumu gibi kurulan
uluslararası örgütlenmelerin dışarısında kasıtlı olarak bırakılarak yalnızlaştırılmaya
çalışılmaktadır (Tiryakioğlu, 2019).
Sonuç
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uyguladığı enerji politikalarının içeriğinde salt enerji
güvenliğinin ve teminin sağlanması bulunuyor olduğunu savunmak yanılgıya düşmek anlamına
gelecektir. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye, GKRY’nin dayatmaları karşısında, Rum kesimi
ile eşit haklara sahip KKTC’nin taraftarlığını yürütmekte; böylelikle de Doğu Akdeniz’deki
enerji politikalarını KKTC’nin haklarını savunmakta bir araç olarak görmektedir. KKTC’nin
Kıbrıs adasının tamamına tanınacak haklardan eşit şekilde yararlanması, onun uluslararası
alanda ciddi bir aktör olarak karşılanmasına katkı sağlayacak bir adım olacaktır. Zira Doğu
Akdeniz enerji yataklarının varlığı, Rusya enerji tekelinde mengeneye sıkışan Avrupa için
Ortadoğu’dan daha stabil ve güvenli bir enerji temin merkezi sunmaktadır (Kakışım, 2017:
519). Bu enerji kaynağını kullanılabilir hale getirmek ise hem KKTC hem de Türkiye’nin
muhatap alındığı bir ortamda mümkün hale gelecektir (Durmuşoğlu, 2015: 83). Türkiye’yi
dışlayan bir hidrokarbon çıkarma ve nakletme faaliyeti oldukça maliyet içeren ve bu haliyle de
kârlı olmaktan uzak bir yatırım olarak kalacaktır.
İkinci olarak, Türkiye açısından özellikle karasuları içerisinde çıkarılacak bir enerji
kaynağının, ithal bağımlı enerji politikasını serbestleştirmede katkı sunacağı açıktır. Bu durum
da Türkiye’nin bağımsız bir dış politika sürmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir.
Doğu Akdeniz içerisinde çıkarılacak bir enerji kaynağı, Avrupa’ya alternatif bir kaynak
sunması bakımından farklı ülkelerin de politikalarında değişikliklere gitmesine neden olacağı
gibi, Türkiye’de iktisadi açıdan geliştirilen politikaların yeniden gözden geçirilmesine neden
olması da olasıdır. Enerji fiyatlarının düşürülmesi, sanayi atılımları, üretimin desteklenmesi,
yatırımların cezbedilmesi gibi faktörler düşünüldüğünde önemli bir veçhe kazanmaktadır.
Üçüncü olarak, Türkiye’nin enerji nakil yollarında önemli bir pozisyonun bulunmasına,
Doğu Akdeniz’de çıkarılacak bir enerji kaynağının katkı sunacağı düşülmektedir. Zira Doğu
Akdeniz’de bulunan bir enerji kaynağının transferi noktasında en kolay ve güvenli yol Türkiye
toprakları üzerinden çizilen güzergâhlardır (Durmuşoğlu, 2015: 84). Enerji ikmal yollarının
Türkiye topraklarından geçmesinin anlamı, Türkiye’de yaşanacak politik istikrarsızlıkların da
enerji ikmal yollarında yaşatacağı baskılar sebebiyle istenmemesi sonucunu doğuracak; bu
durum da Türkiye’nin politik, ekonomik ve sosyal şartlarının daha güvenli hale getirilmesinin
–özellikle enerjiyi tüketen Avrupalı merkezlerce- önem kazanacağı düşünülebilir.
Türkiye’nin, dördüncü olarak, Doğu Akdeniz’de enerji arama faaliyetlerine doğrudan
katılması, kendisi haricinde kurulan uluslararası örgütlenmeler karşısında yalnız bırakılma
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politikasına bir cevap niteliği taşımaktadır. Türkiye, enerji piyasasında hakkı olan payı almak
için bulunduğu müddetçe kendisini dışlayan uluslararası örgütlerin işlerliği ve verimliliğinde
sektelerin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Buna örnek olarak en basitinde Türkiye’yi
dışlayan bir enerji piyasasının Doğu Akdeniz’de enerji çıkarma ve ikmal etme noktalarında
karşılaşacağı yüksek maliyetleri göstermek mümkündür. Öyleyse:
- KKTC’nin haklarının savunulması için mecburiyet arz etmektedir.
- Enerji arz ve talep güvenliğinin sağlanması için önemlidir.
- Enerji yollarının Türkiye deniz ve kara sınırlarından geçmesi için alternatif
sunmaktadır.
- Enerji odaklı kurulan bölgesel ve uluslararası örgütlenmeler (Doğu Akdeniz Gaz
Forumu gibi) içerisinde yer almak için faaliyette bunulması gerekmektedir.
- İthal odaklı enerji politikalarının yerine milli ve yerli enerji üretimine dayalı
alternatifleriyle değişimini mümkün kılabilmek için gereklidir.
- Dışa bağımlı enerji tedarikinin hafifletilerek ülke bağımsızlığına ve buna uygun dış
politikanın geliştirilmesine katkı sunmak için mecburidir.
Bu açılardan değerlendirildiğinde özetle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon
çıkarma faaliyetlerine müdahil olmaktaki mecburiyetini aşağıda ifade edilen başlıklarla, genel
enerji politikasına uyumlu şekilde sunabilmek mümkün gözükmektedir.
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ARAP HALK HAREKETLERININ ÜLKE DEMOKRASILERINE ETKISI ÜZERINE
BIR ANALIZ: 2019 TUNUS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇIMI ÖRNEĞI
AN ANALYSIS ON THE IMPACT OF ARAB PEOPLE'S MOVEMENTS ON THE
DEMOCRACIES OF THE COUNTRY: EXAMPLE OF THE 2019 TUNISIAN
PRESIDENTIAL ELECTION

Dr. Abdullah AYDIN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Arş. Gör. Ömer FUAD KAHRAMAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Genel olarak Arap Baharı adıyla anılan Arap halk
hareketlerinin ortaya çıkartmış olduğu sürecin birçok noktada Arap toplumlarında değişimlere neden
olup olmadığı ile ilgili soruya halen cevap aranmaktadır. Zira beraberinde getirmiş olduğu süreçte ciddi
sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik problemeler yaşanmıştır. Beklenen veya talep edilen asıl
değişimin demokrasi alanında olması hedeflenirken bunun pek de gerçekleşmediği 2019 dünyasında
açıkça gözükmektedir. Bu çerçevede çalışmanın ana sınırlılığını oluşturan Tunus’un, bu durumun bir
istisnası olduğundan sürekli olarak bahsedilmektedir. 2011 yılında başlayan Arap halk hareketlerinin
çıkış yeri olan Tunus, bu sancılı süreci en az zayiatla kapatan ülke gibi gözükmektedir. 2011’den bu
yana yaşanan süreçte Tunus birden fazla demokratik seçim yaparak ve bu seçimlerden iyi kötü başarılı
çıkarak bugüne gelmiştir. İşte bu çalışmada 2011 yılından itibaren Tunus’ta demokrasi kültürünün ne
gibi değişime uğradığı, bu değişimlerin ne gibi etkileri olduğu üzerinde durulmuştur. Bunun için ise
2019

yılında

yapılan

Cumhurbaşkanlığı

seçiminin

analizi

gerçekleştirilerek

demokrasinin

kurumsallaşması bağlamında değerlendirmeler yapılmıştır. Nitekim çalışmanın temel amacı Tunus’ta
demokrasinin işleyişini değerlendirmektir. Amacı gerçekleştirmek için gazeteler, aday profilleri, seçim
sonuçları, akademik yayınlar ve uluslararası raporlardan istifade edilmiştir
Anahtar Kelimeler: Arap Baharı, Demokrasi Kültürü, Tunus, Cumhurbaşkanlığı Seçimi

The question of whether the Arab people movements, which are generally referred to as the Arab
spring, has led to changes in the Arab societies at many points, still seeking answers. Because, serious
social, political, economic and security problems were experienced in the process it brought with it.
While the expected or desired change is aimed to be in the sphere of democracy, it is evident in the
world of 2019 that this has not been realized. In this context, Tunisia, which constitutes the main
limitation of the study, is constantly stated to be an exception to this situation. Tunisia, the starting point
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of Arab popular movements in 2011, seems to be the country that closes this painful process with
minimum loss. Since 2011, Tunisia has come to this day by making more than one democratic election
and coming out of these elections. In this study, it emphasized how the culture of democracy in Tunisia
has changed since 2011 and the effects of these changes. For this purpose, an analysis of the Presidential
elections held in 2019 conducted and evaluations will be made in the context of institutionalization of
democracy. In fact, the main purpose of this study is to evaluate the functioning of democracy in Tunisia.
Newspapers, candidate profiles, election results, academic publications and international reports utilized
to achieve this objective.
Keywords: Arab Spring, Culture of Democracy, Tunisia, Presidential Election
Giriş
Arap halk hareketleri bölge Arap coğrafyasında tarihsel süreç içerisinde pek eşine rastlanmayacak
durumları ortaya çıkartmıştır. Nitekim nasıl bir netice doğurduğu hala tartışma konusu olan ve hatta bazı
düşünürler tarafından hala devam ettiği söylenen süreç ciddi sorunları beraberinde getirmiş, yakın
tarihin en büyük katliamları ve göç hareketleri bu dönemde yaşanmıştır. Bu çerçevede bir takım çevreler
tarafından “Bahar” olarak anlamlandırılması sonuçları bağlamında el alındığında ciddi manada çelişki
içermektedir. Bu yüzden birçok noktada Arap toplumlarında değişimlere neden olup olmadığı ile ilgili
soru hala cevap aramaktadır.
Birçok ülke örnekleri göstermektedir ki Arap halk hareketlerinin temel dayanağı olan ve halkın
temeldeki ana isteği olan demokrasi ve özgürlük açısından, olaylar öncesine nazaran geriye gidildiği
aşikârdır. Çünkü olayların ortaya çıkartmış olduğu ciddi sosyal, siyasal, ekonomik ve güvenlik
problemlerinden söz etmek mümkündür.
Çalışmanın ana çerçevesini oluşturan Tunus Cumhuriyeti bağlamında ele alındığında Arap halk
hareketlerinin çıkış noktası olmasına rağmen birkaç küçük olay dışında yıkıcı bir değişime maruz
kalmadığı ve ülkeyi ciddi manada yıpratacak olaylar yaşanmadan süreci sağlıklı sayılabilecek şekilde
atlattığı söylenebilir. Bu durumun bir istisna olmasının nedenleri ve demokratik kültürün ne aşamada
olduğu soruları çalışmanın temel sorunsallarıdır. 2011 yılından beri yaşanan süreçte Tunus Cumhuriyeti
birden fazla demokratik seçim yapmıştır. Ayrıca bu seçimlerden demokratik manada ciddi sarsıntılar
yaşanmadan çıkmıştır. İşte bu noktada çalışmanın temelini 2011 yılından ikinci cumhurbaşkanlığı
seçiminin olduğu 2019 yılı arasında demokrasi kültürü açısından ne gibi değişiklikler olduğu sonuçlar
ve aday profiller üzerinden analiz etmek oluşturmaktadır. Bunun için ilk olarak Tunus Cumhuriyeti
tarihindeki seçimler ve yapılışları üzerine genel bir analiz yapılacaktır. Ardından 2019 Tunus
Cumhurbaşkanlığı Seçim hakkında genel bir değerlendirme yapılacak, akabinde aday adaylığını
açıklayanlardan ön plana çıkan kişilere değinilecek ve bu adaylar bağlamında sonuç ve değerlendirmeye
ulaşılacaktır.
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2019 Seçimlerine Kadarki Süreç Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Tunus bulunduğu coğrafyada her zaman bir adım önde gözüken bir devlet olmuştur. Nitekim
bölgedeki diğer ülkelere nazaran sağlıklı sayılabilinecek ekonomik gelişme trendine sahip bir ülkedir.
Demokrasi teorisyenleri ekonomik gelişmişlik ve istikrarın demokratik gelişmişliği getireceği
konusundaki tezi bu noktada önem kazanmaktadır. Ancak diğer yandan ise Libya ve Irak gibi ülkelerin
ekonomik gelirlerinin Tunus’tan fazla olması da gözden kaçmamaktadır. Bu konuda söylenebilecek tek
argüman demokratikleşmenin önünü almak için diktatöryal rejimler kliantalist politikalarla belli gelirleri
belli kesimlere veya halkın geneline aktarıp oluşabilecek istekleri bastırmaktadırlar (Mercan ve Kılavuz,
2017: 76-77).
Genel olarak bakıldığında Tunus Cumhuriyeti, 2011 sonrası sürece kadar çağdaş tarihi boyunca
hiçbir zaman demokratik seçimler yaşamamıştır. Bunun en büyük göstergesi seçimlerle ilgili işlerin 50
yıl boyunca İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi gösterilebilir. Resmi olarak İçişleri Bakanlığı fiili
olarak ise iktidar partisinin kontrolünde olan bir seçimin ne kadar demokratik olabileceği ortadadır. İlk
özgür ve demokratik seçim için düzenlemenin ancak 1969 yılında yapıldığı gözükmektedir. Elbette
uygulanması pek de mümkün olmamıştır. Demokratikleşme hareketi sonrası ortaya 2011 yılında, Kanun
Hükmünde Kararname ile bir Ulusal Kurucu Meclisin oluşması adına yapılacak seçimi denetlemek için
Bağımsız Seçimler kurulu kurulmuştur. Bu isimin önemli tarafı, olduğu gibi Fransız devlet sisteminden
alınmış olmasıdır. Meclis seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından görevi sona ermesine
rağmen, Tunus'ta seçim idaresinin tarihini değiştirmiştir. 2011–35 (10 Mayıs 2011 tarihli, Ulusal
Anayasa Meclisi seçimine ilişkin) Kanun Hükmünde Kararname ile demokrasi, eşitlik, çoğulculuk,
adalet ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak halka açık, özgür, doğrudan ve gizli bir oylamanın önemini
vurgulamıştır. Ancak şartlar altında, 2011 seçimlerinin yasal çerçevesi geçicidir (Sarsar, 2019).
Ardından kurum Bağımsız Yüksek Seçimler Otoritesi (IHAE) olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu
noktada IHAE ciddi bir öneme sahiptir. Zira yapı sıradan veya ikinci planda kalmış bir seçim düzenleme
kurulu gibi faaliyet göstermemiştir Yapı başkent merkezli, idari ve finansal bağımsızlığa haiz dokuz
üyeden oluşan bir daimî teşkilattır. Görevi ise “demokratik, çoğulcu, adil ve şeffaf seçim ve referandum
yapmak/sağlamak” ve ilgili tüm süreçleri yürütülmesini sağlamak ve denetlemektir (bbc, 2019).
2019 Tunus Cumhurbaşkanlığı Seçim
2011 sonrası Tunus’ta birden fazla parlamento seçimi, yerel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi
yapılmıştır. Elbette bunlar içinde Cumhurbaşkanlığı seçimi biraz da olsa geri planda kalmaktadır. Zira
Tunus’ta Cumhurbaşkanının sistem içindeki yeri hem belirsiz hem de daha silik durumdadır. Ancak
demokratik yarışmacı kültür ve daha önceki Diktatörlük sistemi düşünüldüğünde makam ön plana
çıkmaktadır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde 2019 seçimleri Tunus açısından önem arz etmektedir.
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Tunus’ta Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi’nin 25 Temmuz 2019’da hayatını kaybetmiştir. Bu
yüzden daha önce Kasım’da yapılmasına karar verilen cumhurbaşkanlığı seçimleri öne çekilerek 15
Eylül 2019’da gerçekleştirilmiştir (aa, 2019). 2- 9 Ağustos arasında sekiz günlük adayların kabul
sürecinin sonunda, IHAE, kendilerine 75 bağımsız ve 11 kadın adayı içeren 97 adaylık talebin geldiğini
duyurmuştur. 31 Ağustos'ta adayların büyük bir çoğunluğunu ret ederek38, ikisi kadın dâhil olmak üzere
26 adayı kabul ettiğini duyuran IHAE, cumhurbaşkanlığı yarışı için son aday listesini yayınlamış ve
propaganda sürecini resmi olarak başlatmıştır. Adaylar, seçim kampanyalarını 2 Eylül’de başlatmış ve
kampanyalarına 13 Eylül’e kadar devam etmişlerdir (theguardian, 2019).
Bu çerçeve Tunus’ta Bin Ali sonrası yapılan ikinci özgür seçim olan bu seçime katılım oranı
diğer seçime39 göre düşük olarak %45 seviyelerinde gerçekleşti. Hatta IHAE seçim son saatlerine doğru
gençlere oy vermeleri ve demokratik haklarını kullanmaları noktasında çağrı yaptı. Ancak bu çağrı ciddi
karşılık bulamadı. İlk turda hiçbir aday %50 üzerinde oya ulaşamadığı ve hiçbir aday ilk turda oyların
çoğunluğunu alamadığı için, 13 Ekim'de ilk iki aday olan Kais Said ve Nabil Karoui arasında bir ikinci
tur yapılmış ve Kais Said ezici bir çoğunlukla Cumhurbaşkanı olmuştur. Kais rakibin neredeyse üç katı
kadar oy alarak yani %72,53 oyla seçilmiştir. Seçim öncesi iki adayın oy toplamının ancak %35
civarında gerçekleşmesi nedeniyle demokratik açıdan soru işaretleri oluşturduğu düşünülen süreç ciddi
farkla sonuçlanmıştır (cnnturk, 2019).
Adayların Değerlendirilmesi
Seçime katılan adayların profillerine genel olarak bakmak seçimin ve yaşanan sürecin daha iyi
anlaşılması adına önem arz etmektedir.
Kais Said: Ani, sert kesik hatta robot gibi konuşması nedeniyle, Robocop lakabına sahip olan
siyasetçi, soğukkanlı tavırları ve bağımsız duruşu nedeniyle ciddi destek bulmuş ve bu sandığa
yansımıştır. Ancak uzmanlar bu durumu öngörememişlerdir. Kais Said 61 yaşında bir anayasa
profesörüdür. Said'in parti desteği yoktur ve herhangi bir siyasi toplantı organize etmemiştir. Bunun
yerine, muhafazakâr olan politikalarını açıklamak ve seçmenlerle birebir tanışmak için kapıdan kapıya
dolaşmıştır. Bu da başarısının altında yatan sır olarak değerlendirilmektedir (france24, 2019). Nitekim
ikinci tur oylamasında ciddi bir üstünlük kurarak rakibini alt eden Kais Said, ülkenin demokratik
seçimlerle gelmiş ikinci Cumhurbaşkanı olmuştur.
Nabil Karoui: Tunus medyasının önemli bir figürü olan Karoui 1963'te Tunus, Bizerte'de
doğmuştur. Karoui büyük bir medya patronudur. Karoui & Karoui World'ün CEO'su ve Tunus
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televizyon kanalı Nessma'nın sahibidir. Bir iş adamı olarak Karoui başarısını siyasette de göstermek için
arkasındaki medya gücünü kullanarak seçim yarışına Tunus’un Kalbi Partisi desteği ile girmiş ve ikinci
olmuştur. Seçimlere iki hafta kala kara para akladığı için tutuklanan ve ikinci tur seçimlere bir hafta kala
salınan Karoui, eşi ve Tunus’un Kalbi Partisi üyelerinin özverili çalışması ile seçim sürecini yürütmeye
devam etmiştir (qz, 2019) . Nitekim oyların ikinci turda ancak % 27,47'sini alabilmiştir.
Mohamed Abbou: Seçimlerdeki en önemli adaylardan biri olan Abbou 10 Mayıs 1966 Tunus'ta
doğmuştur. Asıl mesleği avukatlıktır. Seçimlerde sosyal demokrat parti bir siyasal çizgiye sahip,
Demokrat Parti adına yarışmıştır. Daha önce Bin Ali’nin yönetimi altındaki Cumhuriyet Kongresi’nin
muhalefet partisinin liderliğini yürütmüştür. 2011 seçimlerinden sonra İdari Reform Bakanı olarak
görev yapmış ve aylar sonra istifa etmiştir. Devlet dairelerin ve parti kadrolarının reform yanlıları ile
dolmasına engel olmak ile suçlanmıştır. Attayar partisine başkanlık eden Abbou, kirli para diye ifade
ettiği siyaset ve yönetim anlayışına karşı kampanya yürütmüştür (aljazeera, 2019).
Mehdi Jomaa: 1962 doğumlu olan Mehdi Jomaa’nın asıl mesleği mühendisliktir. Fransız enerji
devi Total'in bir yan kuruluşu olan Hutchinson'da çalıştığı Fransa'da, yurtdışında yaşadıktan sonra 2011
sürecine müteakip siyasi alana girmiştir. 2013 yılından itibaren sanayi bakanı olarak görev yapmıştır.
Bir yıl sonra, ülkenin doğmakta olan demokrasisini tehdit eden derin bir siyasi krizin ardından bir
teknokrat kabinesine başkanlık etmiştir. 2017'de kendi siyasi partisi Al Badil Ettounsi'yi (Tunuslu
Alternatif) kurmuştur (arab-reform, 2019).
Abdelfattah Mourou: Seçimlerde üçüncü olan Mourou avukattır. Nahta hareketinin adayı
olarak seçimlerde yarışmıştır. Bin Ali döneminde siyasette muhalif olarak bulunmuş ılımlı bir yönü
olmasına rağmen siyasi yasaklardan nasibini almıştır. 71 yaşındaki siyasetçi Tunus siyasetinin önemli
bir figürüdür. Nahta Partisi'nin kurucular kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır.
Geleneksel görüntüsü giyim tarzı ve esprili yapısı ile dikkat çeken bir adaydır (qz, 2019).
Abdelkarim Zbidi: Savunma Bakanı olan Abdelkarim Zbidi 69 yaşındadır. Kendisini parti
siyasetinin üstünde bir konuma oturtmaktadır. Bu bağlamda bağımsız olarak seçime girme yolunu tercih
etmiştir. En büyük vaadi ise Cumhurbaşkanı ile parlamento arasındaki çıkmazı çözmek için anayasa
değişikliği yapacağı noktada olmuştur. Zbidi, 2011'den bu yana iki kez savunma bakanlığı görevinde
bulunmuştur. Merhum Essebsi'nin yakın bir arkadaşı olan Nidaa Tounes dâhil laik kesimlerden oy
almıştır (trtworld, 2019).
Abir Moussi: Seçimlere katılan iki kadın adaydan biri olan Moussi, Düstur hareketinin
desteğiyle seçimlerde yer almıştır. Asıl mesleği avukatlıktır. Siyasi hayata atılmadan önce kadın
hareketleri içerisinde etkili noktalarda çalışan Moussi, 2011 sonrası süreçte Düstur Hareketi’ne
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katılmıştır. 2016 yılına gelindiğinde ise Düstur Hareketi liderliğine kadar yükselmiştir. Moussi yaptığı
açıklamalardaki Bin Ali yanlısı tutumu ile tepki çekmektedir (arab-reform, 2019).
Moncef Marzouki: Moncef Marzouki, Bin Ali'nin yönetiminde önde gelen bir muhalefet figürü
olarak ön plana çıkmaktadır. 2011-2014 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştür. Yani
devrimden sonra Tunus’un ilk cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İrade ve Vefa
Hareketi’nin desteğini aldı. Onların kurduğu “başka bir Tunus hareketi” olarak seçime gitmiştir
(trtworld, 2019). Ancak çok düşük bir oy oranı ile yenilgiye uğramıştır.
Sonuç ve Değerlendirme
Tunus kendine has siyasal, ekonomik ve kültürel yapısına rağmen Arap coğrafyası ile aynı kaderi
paylaşmış hatta Arap halk hareketlerini çıkış yeri olmuştur. Ancak sonuçları bağlamında
değerlendirildiğinde Arap halk hareketlerini en sorunsuz atlatan ülkelerden biri durumundadır.
Çalışmada ana eksene oturtulan 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile beraber yeni bir aşamaya geçilmiş
olduğu söylenebilir. Zira sorunsuz olarak gerçekleştirilen her seçim ülkelerin demokrasileri için yeni bir
kilometre taşı olmaktadır. Birçok bağımsız otorite 2011 sonrası yapılan seçimlerin Tunus bağlamında
başarılı sayıla bilineceğine vurgu yapmaktadır (Fınal report on the 2014 legıslatıve and presıdentıal
electıons ın Tunisia, 2014:1-8) Bu noktada ifade edilmesi gereken en önemli nokta ideal bir demokrasi
veya gelişmiş bir demokratik kültür bağlamında değerlendirme yapılmasının yanlış olacağıdır. Zira çok
uzun bir süre diktatoryal bir sistem ile yönetilmiş bir ülkede adil sayılabilecek bir seçim çok önemlidir.
Ancak hala kat edilmesi gereken çok yol vardır. Örneğin birçok aday adayı olmasına rağmen
başvurularının kabul edilmemesi, cinsiyetçi yaklaşımlar sergilenmesi, adaylara farklı baskıların
yapılması olumsuz yönlerdir. Nitekim ikinci tura kalan adaylardan birinin ilk tur seçimlerine kısa bir
süre kala belli suç isnatları ile tutuklanması ve akabinde ikinci tur öncesi serbest bırakılması da bu
çerçevede olumsuz yönleri teşkil etmektedir. Diğer yandan ise adayların özgür sayılabilecek bir ortamda
çalışma yapmasına imkân tanınması, en zıt görüşten kişilerin bile adaylıklarının onaylanması ve hatta
eski diktatör yanlılarının bile yarış içinde olması demokrasi açısından önemli sayılabilinecek yönlerdir.
Sonuç olarak Tunus demokrasinin kat edeceği yol çok olmasına rağmen gelinen nokta demokrasi
kültürünün yerleşmeye başlaması adına göz ardı edilemeyecek kadar iyidir.
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DOĞU AKDENİZ’DE DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIKLARI VE TÜRKİYE’NİN
MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE POLİTİKASI
Dr. Murad DUZCU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
İsmail SARITEKE
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet
Tarih boyunca kıyıdaş devletlerin ve büyük güçlerin ulusal çıkar mücadelelerinin parçası
olan Akdeniz, son yıllarda Doğu Akdeniz sathında ortaya çıkan yer altı zenginliklerinin
paylaşımı ihtilafıyla uluslararası rekabetin merkezinde yer almaktadır. Yakın döneme kadar
çoğunlukla açık denizlerde balıkçılık ve deniz kirliliği gibi konularla uluslararası politikanın
gündemini meşgul eden Doğu Akdeniz, Leviathan ve Tamar doğalgaz sahalarının
keşfedilmesiyle birlikte kıyıdaş ülkeler, büyük devletler ve ulus aşırı şirketlerin stratejik
çıkarlarını ilgilendiren bir soruna dönüşmektedir. Akdeniz’e kıyıdaş ülkelerin bir kısmı, Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, İsrail ve Lübnan, deniz sınırlarıyla ilgili anlaşmazlıkları,
ikili antlaşmalarla büyük ölçüde çözüme kavuşturmuştur. Ne var ki, 1500 km’yi aşan deniz
sınırıyla, bölgede her ülkenin olduğu kadar yaşamsal çıkarları söz konusu olan Türkiye,
özellikle de Kıbrıs sorunu nedeniyle mevcut durumu kabul etmemekte ve münhasır ekonomik
bölge ilanını ötelemektedir. Bu çalışmamızda uluslararası hukuk prensipleri ve hakkaniyet
ilkesi çerçevesinde Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de oluşan yeni duruma uygun politika
geliştirebilmesi için ilan edilmesi olası münhasır ekonomik bölge alanları incelenmekte ve
deniz sınırı anlaşmazlıklarının çözümüne yönelik karşılaştırmalı bir değerlendirme
yapılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, münhasır ekonomik bölge, uluslararası hukuk,
Kıbrıs sorunu, uyuşmazlık çözümü
Giriş
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramı Üçüncü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Konferansıyla (1982) gündeme gelmiş olan yenilikçi bir uluslararası hukuk prensibi olarak
konferans sonrası kabul edilen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’yle (BMDHS)
1994 yılında yürürlüğe girmiştir (Pazarcı, 2008: 282). MEB, kıyıdaş ülkelere önceden hiçbir
devletin egemenlik hakkı iddia etmediği açık denizlerde ve okyanuslarda, kıyıdaş ülkenin
karasularının ötesinde deniz yetki alanının ilan edilmesine imkân sağlamaktadır. Sınırlı
kaynaklara sahip ülkelerin girişimleriyle MEB olgusu deniz kaynaklarının kullanımını
gündeme getirirken, hızla gelişen bu minvalde düzenlemeler devletler açısından hayati önem
kazanmıştır. Dolayısıyla BMDHS’nin yürürlüğe girmesiyle birçok ülke MEB’lerini ilan
etmiştir. Ancak açık denizlerin serbestliği ilkesi ve ulusal çıkar çatışmaları söz konusu deniz
yetki alanlarının belirlenmesinde ihtilafların da ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Devletler,
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BMDHS’ne göre 200 deniz mili genişliğinde MEB ilan edebilmektedir. Deniz sınırları çakışan
ve 200 deniz mili genişliğinde deniz alanına sahip olmayan kıyıdaş ülkeler denizlerde yetki
alanının belirlenmesi konusunda anlaşmazlık yaşamaktadırlar. Bu tür anlaşmazlıklarda kıta
sahanlığının belirlenmesinde de uygulanan hakkaniyet ilkesi önem arz etmektedir. Dolayısıyla
MEB’in sınırlandırılması antlaşmalar yoluyla ve kıyıdaş ülkelerin hakları gözetilerek
yapılmaktadır (Kuran, 2009: 229-231). BMDHS’nin 74. maddesi MEB sınırlarının belirlenmesi
hususunda Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesi uyarınca hakkaniyet ilkesine
atıfta bulunmaktadır. Ancak hakkaniyet ilkesinin geçerlilik kazanması deniz sınırı
anlaşmazlıklarının durumuna ve oluşan şartlara göre değişmektedir (Kuran, 2009: 224).
Nitekim uzlaşamayan kıyıdaş ülkelerin sınır anlaşmazlıkları konusunda da BMDHS,
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Uluslararası Adalet Divanı, Ad hoc veya Özel Tahkim
Divanı’nı uyuşmazlık araçları olarak göstermektedir (Batır, 2008: 59).
MEB kıyıdaş ülkelerin ilan edilen deniz alanında özel haklara sahip olduğu, ülkelerin
karasularının başladığı esas hattan itibaren denize ya da okyanusa doğru 200 deniz mili
uzaklığında oluşturdukları bölgeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. Ne var ki, söz konusu
deniz alanının 400 deniz milini (her ülkenin 200 deniz mili genişliğinde hak iddia ettiği
varsayıldığında) aşmadığı durumlarda denize kıyıdaş ülkeler deniz sınırlandırmasıyla, deniz
sınırlarını belirlemekle mükelleftirler. Bu durum ise sınır anlaşmazlıklarını beraberinde
getirmektedir.
Deniz Sınırı Anlaşmazlıkları ve Çözümü
Devletlerin MEB ilanı, uluslararası arenada söz konusu deniz alanlarının belirlenmesi ve
deniz sınırı anlaşmazlıklarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Örneğin, Norveç ve
Rusya arasında Svalbard takımadaları nedeniyle oluşan MEB sorunu, iki devlet arasında
imzalanan bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Aynı şekilde Güney Çin Denizi de birçok kıyıdaş
ülke arasında deniz sınırı anlaşmazlıklarına yol açmıştır. Hırvatistan ile İtalya ve Slovenya
arasında da Adriyatik denizinin MEB alanlarının belirlenmesi hususunda sorunlar
yaşanmaktadır. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de Beaufort Denizi’nde hak
iddia ettikleri çatışan deniz sınırları neticesinde anlaşmazlığa düşmüşlerdir.
Bu bağlamda çatışan deniz yetki alanlarından kaynaklanan anlaşmazlıkların çözümüne
Yemen ve Eritre arasındaki anlaşmazlığın Daimi Tahkim Mahkemesi aracılığıyla nihai bir
anlaşmaya ulaşılması örnek gösterilebilir. Bu antlaşmayla Mahkeme, iki ülke arasındaki deniz
alanını ülkelerin anakaralarına eşit uzaklıkta olacak şekilde ikiye ayırmış ve bu deniz alanında
yer alan egemenliği adı geçen ülkelere ait adaları karar verirken dikkate almamıştır. Bir başka
kararda BM Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Romanya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlığa
neden olan Snake Adaları’nın 12 deniz mili dışında MEB’e sahip olamayacağına hükmetmiştir.
Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölge Politikası
Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında var olan
deniz alanı sorununda, Türkiye bir ada ülkesi olan Kıbrıs’ın MEB’nin 12 deniz milini
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geçmemesi gerektiği tezini ileri sürmektedir. Özellikle Kıbrıs adasının güneyinde ortaya çıkan
doğal gaz rezervleri konusunda GKRY’nin tek taraflı adımları, adanın MEB’ini belirleme
hususunu uluslararası bir sorun haline dönüştürmektedir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin (KKTC) de adanın MEB’inde hak sahibi olduğunu ileri sürmektedir.
Türkiye Doğu Akdeniz’de henüz MEB ilan etmemiş; ancak Mart 2019’da kıta
sahanlığının dış sınırlarını 32°16‘ 18’’ meridyeni olarak belirlemiştir. Türkiye, MEB ilanını
geciktirmesine rağmen, hak iddia ettiği deniz alanında, Bakanlar Kurulu kararnamesiyle Doğu
Akdeniz’de karasuları dışında yer alan bölgelerde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
aracılığıyla petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına başlamıştır.
Şüphesiz Türkiye ve GKRY arasında deniz yetki alanının belirlenmesi Kıbrıs sorunuyla
da yakından ilgilidir. Mevcut deniz alanı ve sınırlandırılması ihtilafı ise 2003 yılında GKRY ve
Mısır arasında imzalanan MEB antlaşmasıyla doğmuştur. 2000’li yılların başından itibaren
keşfedilen deniz altı zenginlikleri bağlamında Türkiye muhtemel kaynakların ada halkaları
tarafından hakkaniyete uygun olarak paylaşılmasını savunmuştur. Ancak Rum yönetimi bu
konuda uzlaşmaz bir tutum sergilemektedir. Aynı zamanda bir ada ülkesi olarak Kıbrıs’ın
BMDHS’ye göre 12 deniz milinden öteye geçemeyen MEB ilanı kararı Türkiye’nin kıta
sahanlığını da ihlal etmektedir.
GKRY Kıbrıs adasının MEB’ini İsrail, Lübnan ve Mısır ile ikili antlaşmalar yoluyla
belirlemiştir. Dolayısıyla GKRY tarafından ilan edilen adanın MEB’nin 1,4,5,6 ve 7 numaralı
parselleri Türkiye’nin kıta sahanlığıyla; 1,2,3,8,9,12 ve 13 numaralı parseller ise KKTC’nin
deniz yetki alanıyla çatışmaktadır. Bu minvalde, KKTC de Türkiye ile ikili antlaşma yoluyla
TPAO’ya 7 ayrı parsele ayırdığı deniz alanında petrol ve doğalgaz arama ve sondaj ruhsatı
vermiştir.
GKRY, Yunanistan’la birlikte deniz sınırı ihtilafında Avrupa Birliği (AB) ve ilan ettiği
MEB’te doğalgaz arama ve çıkarma ruhsatı verdiği ülkeler vasıtasıyla Türkiye ve KKTC’ye
üstünlük sağlama çabasındadır. Örneğin, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras Türkiye’nin
tutumunu yaptırımlar yoluyla tehdit ederek değiştirmeye çalışmaktadır. İngiltere Dışişleri
Bakanlığı, GKRY’nin ilan ettiği MEB’in BMDHS’ye göre egemenliği ihtilaflı deniz alanında
yer aldığını ifade ederek sondaj çalışması yapılmaması gerektiği yönünde yazılı bir açıklama
yaptı.
GKRY’nin tek taraflı MEB ilanıyla ve Mısır’la imzaladığı ikili antlaşmayla başlayan
Türkiye’yle deniz alanı ihtilafı oluşmuştur. BMDHS’ye göre 400 deniz milini aşmayan deniz
alanlarında kıyıdaş ülkelerin hakça paylaşım esasına göre yetki alanlarını paylaşması
gerekmektedir. Bu bağlamda GKRY’nin hak ilan ettiği deniz alanı Türkiye’nin kıta sahanlığını
ihlal etmektedir. Benzer durumlarda uluslararası mahkeme kararları da hakça paylaşım
yönünde tezahür etmiştir. Örneğin, Libya ve Malta arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkta UAD,
kara devleti olan Libya lehine deniz alanı üstünlüğü kararı vermiştir.
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Deniz alanı ihtilafı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Fatih ve Yavuz sondaj gemileri
vasıtasıyla doğalgaz ve petrol arama faaliyetleri neticesinde farklı bir boyut kazanmıştır.
Anakara devleti olan Türkiye, kıta sahanlığında BMDHS’nin 77. Maddesine uygun olarak
sismik araştırma ve sondaj faaliyetleriyle söz konusu deniz alanının egemenliğinin kendisine
ait olduğunu BM’ye notayla ifade etmiştir. Yine UAD’nın çeşitli kararlarında (1969 Kuzey
Denizi ve 2001 Katar vs. Bahreyn) ana kara devletinin deniz alanında üstünlüğü teyit edilmiştir.
GKRY ortay hat esasına göre deniz sınırlarını belirleme hususunda ısrar etmektedir. Oysa
BMDHS’nin ilgili maddeleri (74/1 ve 83/1) ortay hat esasını zorunlu kılmamakta ve deniz
sınırlandırmasının hakkaniyet ilkesi çerçevesinde belirlenmesini öngörmektedir. Dolayısıyla
GKRY’nin iç hukuk ve ikili antlaşmalar yoluyla BMDHS’nin ilgili maddelerini dikkate
almadığı ve ihlal ettiği aşikârdır.
Son olarak, GKRY Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin sondaj ve sismik arama faaliyetleri
yapan gemi mürettebatına uluslararası tutuklama kararı çıkarmakla tehdit etmektedir. BMDHS
MEB’de cezai yaptırım kararı alınabilmesini sözleşmenin 73. maddesiyle belirlemiştir. Söz
konusu bir yaptırımın ortaya çıkması ancak canlı kaynaklara ilişkin faaliyetler kapsamında
egemen devlete haklar tanımaktadır. Dolayısıyla, BMDHS’ye göre cezai yaptırım kapsamında
değerlendirilmesi mümkün olmayan faaliyetleri, GKRY iç hukuk düzenlemeleriyle gidermeye
çalışmaktadır.
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NÜRNBERG YARGILAMA SÜRECİNİN DOĞAL HÂKİM İLKESİ
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
İsmail SARITEKE
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Dr. Murad DUZCU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
İkinci Dünya Savaşının sonra ermesi ve 3. Reich olarak da bilinen NSDAP (Nasyonal
Sosyalist Alman İşçi Partisi) yönetiminde ki Almanya’nın savaşı kaybetmesiyle, bu parti
döneminde işlenen suçların soruşturulması amacıyla savaşın galibi devletler tarafından
Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi kurulmuş ve dönemin devlet yetkilileri ve
askerler bu mahkemece yargılanmıştır. 11 Aralık 1946’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bu
yargılama sürecine ilişkin Nürnberg İlkeleri kabul edilmiştir. Ancak bu ilkelerin pratikte
yapılması elzem bir yargılamayı yapmasına karşı teorik olarak doğal hâkim ilkesiyle
bağdaşmadığı da tartışma konusu olmuştur.
“Kanunî hâkim” ilkesi olarak da bilinen “doğal hâkim” ilkesi, bir uyuşmazlık hakkında
karar verecek olan hâkimin, o uyuşmazlığın doğmasından önce kanunen belli olmasını öngören
bir ilkedir. Aynı şekilde, “kanuni mahkeme” veya “doğal mahkeme” de, yargılanacak
uyuşmazlığın meydana gelmesinden önce kanunen kurulmuş mahkemeyi ifade etmektedir.
Özetle, “doğal mahkeme (kanuni mahkeme)”, yargılama konusu olaydan önce kurulmuş ve
yargılama konusu olay ile kuruluşu bakımından ilgisi olmayan mahkeme demektir. Kanuni
hâkim ilkesi uyarınca bir uyuşmazlık, ancak uyuşmazlığın doğumundan önce kurulmuş olan
görevli ve yetkili olan mahkeme tarafından konu edilebilecektir. Doğal hâkim ilkesiyle,
uyuşmazlığın söz konusu olaydan sonra kurulacak bir mahkemede yargılanması yasaklanmakta,
şahsi veya olaya özgü mahkeme kurmanın önüne geçilmektedir.
Biz bu araştırmada Die Nürnberger Prozesse olarak da bilinen Nürnberg yargılama
sürecini doğal hâkim ilkesi kapsamında inceleyeceğiz. Bu süreçte Nürnberg İlkeleri temel ceza
hukuku ilkeleri ile birlikte değerlendirecek ve istisnai yargılama üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nürnberg yargılama süreci, doğal hâkim, doğal mahkeme,
uluslararası suçlar
Giriş
5 Ocak 1919 tarihinde sadece 6 kişi tarafından kurulan Alman İşçi Partisi (Deutsche
Arbeiterpartei) 24 Şubat 1920 yılına geldiğinde ismini Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi
(Nationalsozialitische Deutsche Arbeiterpartei) olarak değiştirmiş ve Dünya tarihinde insanlığa
karşı işlediği suçlarla anılacak olan NSDAP yahut bilinen adıyla “Nazi” partisinin ilk adımları
atılmıştır (Nazi Party). Devlet tarafından söz konusu oluşumu izlemekle görevlendirilen Adolf
Hitler, görüşlerini beğendiği bu oluşuma dahi olacak 1929 Büyük Ekonomik Buhrandan
itibaren sürekli oylarını arttıran bu parti, 1933 yılına gelindiğinde Almanya’nın en çok oy alan
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

250

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

partisi olmuştur. 5 Mart 1933 yılında iktidarı ele geçiren NSDAP 1 Aralık 1933 yılında
çıkardığı kanunla kendisi dışındaki bütün partileri kapatmıştır.
1939 yılına gelindiğinde 3. İmparatorluk (3. Reich) Almanya’nın saldırgan ve
topraklarını genişletmeye yönelik eylemleri sonucunda İkinci Dünya Savaşı başlamış ve resmi
olarak 6 yıl 1 gün süren bu büyük savaş Almanya’nın mutlak mağlubiyeti ile sonuçlanmıştır.
Bu büyük savaş döneminde büyük çapta hatta kimi zaman devlet politikası olarak insanlık dışı
cürümler işlenmiş ve soykırımlar yaşanmıştır.
Nürnberg Mahkemesinin Kurulması ve Londra Düzenlemesi
İkinci Dünya Savaşının bitiminden itibaren galip devletler Alman üst düzey yetkililerin
bu işledikleri suçlardan ötürü yargılanması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu husus, 3.Moskova
Konferansı (1943) sırasında dile getirilmiştir. Müttefik devlet liderlerinin katıldığı bu
konferansı, Tahran Konferansı (1943) ve Yalta Konferansı (1945) izlemiş son olarak da
Postdam Konferansı’nda (1945) konu ele alınmıştır. Ancak yargılamanın yapılmasında gerek
yasal zemin açısından gerek de prosedür açısından aşılması gereken birçok sıkıntı ortaya
çıkmıştır. Bunlardan en önemlisi, uluslararası savaş suçlularının yargılanması için emsal teşkil
edecek bir davanın ortada olmamasıdır. Savaş suçları için yapılmış kovuşturma örnekleri
mevcut olsa da (Amerikan İç Savaşı (1861-65) esnasında Birlik savaş esirlerine kötü
muamelesinden dolayı Konfederasyon ordusu subayı Henry Wirz’in (1823-65) idam edilmesi
(Captain Henry Wirz), 1919 yılında 1.Dünya savaşının kaybı sonucunda Osmanlı
İmparatorluğu’nun harp mahkemesi kurması (Akın, 2014: 66) vb.) bunlar, Nürnberg
mahkemelerinde olduğu gibi, farklı yasal düzenlemelere ve uygulamalara sahip dört kişilik bir
gruptan (Fransa, İngiltere, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ve Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ziyade tek bir ülkenin yasalarına göre yapılan yargılamalar olmuştur.
Bu görüşmeler sonucunda 8 Ağustos 1945 tarihinde kısaca Nürnberg veya Londra
Düzenlemesi (London Charter) olarak bilinen regülasyon kabul edilmiştir.
Londra Düzenlemesi genel olarak 7 ilkeden oluşmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz
üzere bu ilkelere Nürnberg İlkeleri de denilmektedir. Bu ilkeler uyarınca;
1. Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, bundan
sorumludur ve cezalandırılması olasıdır.
2. Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eyleme karşı bir ceza
öngörülmese dahi, bu şahsı uluslararası hukuk önünde işlediği suçun sorumluluğundan
kurtarmaz.
3. Uluslararası hukuka göre suç kabul edilen bir eylemde bulunan şahıs, devlet
başkanı ya da sorumlu hükümet memuru olmaları, işbu şahısları uluslararası hukuk
önünde sorumluluktan kurtarmaz.
4. Bir şahsın üstü ya da hükümetinin emrine uygun davranması, ahlaki irade bir
şahıs için her zaman bir olanak olduğundan, uluslararası hukuk önünde sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
5. Uluslararası hukuka göre suç işlediği iddia edilen şahıs, gerçeklere ve hukuka
uygun olarak adil yargılanma hakkına sahiptir.
6. Aşağıda sıralanan suçlar uluslararası hukuk önünde cezaî suçlar olarak
belirlenmiştir:
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(a) Barışa karşı işlenen suçlar
i. Saldırgan ya da uluslararası antlaşma, sözleşme ve garantileri ihlal eden bir
savaşı planlama, hazırlık ya da kışkırtma,
ii. Ortak plana iş birliği yapma ya da i bendinde belirtilen eylemlerin
başarılması karşı komplo;
(b) Savaş suçları
Yasaların ya da savaş adetlerinin ihlalleri, örneğin: köle işçilere ya da herhangi
bir amaçla sivil halka ya da işgal altındaki bölge halkına, savaş tutsaklarına, denizdeki
insanlara, kötü davranma ya da onları, rehineleri öldürme, sınır dışı etme; kamu ya da
özel mülklerin yağmalanması, kent, kasaba ve köylerin ahlaksızca yıkımı ya da askerî
gereklilikle açıklamayacak biçimde tahrip edilmesi;
(c) İnsanlığa karşı işlenen suçlar
Cinayet, kitle imha, köleleştirme, sürgün ve sivil halka yapılan diğer insanlık
suçları ya da siyasî, etnik ya da dinî nedenlerle eziyet ya da savaş suçu ya da insanlığa
karşı işlenen suçlarla ilgili idam ya da eziyet ya da eylemler sürdürülmesi.
7. Savaş suçu ya da insanlığa ya da barışa karşı işlenen suçların eyleme
geçirilmesinde suç ortaklığı, yukarıda yer alan ilkede belirtildiği üzere uluslararası
hukuka göre bir suçtur.
Bu düzenleme sonucunda 1945 yılında Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi
kurulmuş, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler
Birliği (SSCB) ile Fransa’nın 3.Reich dönemine yönelik yönelttiği suçlara ilişkin yargılamalar
yapılmıştır. 20 Ekim 1945 tarihinde başlayan bu süreç, Nürnberg Yargılama Süreci (Nuremberg
Trials) olarak anılmaktadır. Bu süreçte İngiltere’ye esir düşmeden önce Vekil Führer sıfatı
taşıyan Rudolf Hess, Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) komutanlığı yapmış olan Alman Gizli
Polisi (Gestapo) yöneticisi Hermann Göring, Alman Donanması (Kriegsmarine) komutanı olan
ve Hitler’in intiharından önce kendisinden sonraki dönem için başkan (Reichspräsident) olarak
tayin ettiği Karl Dönitz yargılanmış ünlü isimlerdendir (Tusa, 2012: 195). Nurnberg
Mahkemesi’nde sadece savaş suçları yargılanmamış, büyük savaş suçları yargılamasına
müteakip 3.Reich doktorları, yargıçları ve sanayicilerinin de yargılandığı 12 farklı yargılama
daha yapılmıştır. Bu yargılamalar sonucu 12 kişi ölüm cezasına,8 kişi müebbet hapis cezasına
77 kişi ise farklı sürelerde hapis cezasına çarptırılmıştır (Tusa, 2012: 214).
İlkelerden de anlaşılacağı üzere Nürnberg İlkeleri bir düzenleme yapmaktan ziyade,
yargılama yolu açma amacı gütmektedir. Zira dönemin mevcut hukuksal düzeninde Alman
yetkililerinin yargılanması mümkün gözükmemektedir. 2. Madde hükmü bunun açık bir
göstergesi niteliğindedir. Bu madde hüküm uyarınca kişinin işlediği ve uluslararası hukukta suç
kabul edilen bir fiil için ceza öngörülmemiş olsa dahi kişinin cezai sorumluluğu ortadan
kalkmamaktadır. Bu madde ceza hukukunun temel ilkelerinden olan kanunsuz suç olmaz
“nullum crimen sine lege” ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Pek tabi olarak bu ilkenin sonucunda
bir başka temel ilke devreye girecek ve ceza da oluşmayacaktır zira kanunsuz ceza olmaz (Nulla
poena sine lege).
Mahkemenin mehaz olarak kullanacağı bir düzenleme de bulunmamaktadır.
Uluslararası savaş suçlarını düzenleyen uluslararası bir antlaşma, sözleşme yahut bildiri
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bulunmamaktadır. Bu durum döneminde büyük tartışmalara yol açmış ve Amerikan Yüce
Mahkemesi Başkan’ı Harlan Fiske Stone süreci “yüksek dereceli linç partisi” olarak
nitelendirmiştir (Supremecourt). Yine Amerikan Yüce Mahkemesi yargıçlarından William O.
Douglas Müttefik Devletleri “ilke yerine gücü ikame etmekle” itham etmiştir (Nuremberg
Revisited).
Doğal Hâkim İlkesi Açısından Değerlendirilmesi
Nürnberg mahkemenin yargılamaya konu işlemler işlendikten sonra kurulmuş olması bir
başka temel hukuk ilkesi ile de bağdaşmamaktır. Bu ilke doğal hâkim (mahkeme) ilkesidir
(Gözler).
“Kanunî hâkim” ilkesi olarak da bilinen “doğal hâkim” ilkesi, bir uyuşmazlık hakkında
karar verecek olan hâkimin, o uyuşmazlığın doğmasından önce kanunen belli olmasını öngören
bir ilkedir. Aynı şekilde, “kanuni mahkeme” veya “doğal mahkeme” de, yargılanacak
uyuşmazlığın meydana gelmesinden önce kanunen kurulmuş mahkemeyi ifade etmektedir.
Özetle, “doğal mahkeme (kanuni mahkeme)”, yargılama konusu olaydan önce kurulmuş ve
yargılama konusu olay ile kuruluşu bakımından ilgisi olmayan mahkeme demektir (Özbudun,
2012: 133). Kanuni hâkim ilkesi uyarınca bir uyuşmazlık, ancak uyuşmazlığın doğumundan
önce kurulmuş olan görevli ve yetkili olan mahkeme tarafından konu edilebilecektir. Doğal
hâkim ilkesiyle, uyuşmazlığın söz konusu olaydan sonra kurulacak bir mahkemede
yargılanması yasaklanmakta, şahsi veya olaya özgü mahkeme kurmanın önüne geçilmektedir.
Nürnberg Mahkemesi’nin istisnai bir mahkeme olduğu açıktır. Yargılama konusu olan
savaş suçlarının işlenmesinden çok sonra kurulmuştur. Bu bakımdan doğal hâkim ilkesi ile de
bağdaşmamaktadır. Yargılamanın pratik olarak yapılması gerekip gerekmemesi hukuki açıdan
tartışmaya açık değildir. Her ne kadar meşrutiyet kazandırma amacıyla yargılama esnasında 3.
Reich dönemi adalet sisteminin yozlaştığı ve rejim mensuplarını yargılama konusunda yetersiz
olduğundan bahsedilse de (IMT, 31 vd.) bu husus doğal hâkim ilkesini geçersiz kılma aracı
olmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki mahkemenin değindiği husus oldukça önemlidir.
Zira NSDAP iktidara geldikten sonra 1933 yılında çıkarılan ve 1933 Yetki Kanunu (Das
Ermächtigungsgesetz) olarak bilinen kanunla sistematik olarak yargılama sürecini etkisiz hale
getirmiştir.
Sonuç
Sonuç olarak söylemek gerekir ki, kanuni hâkim ilkesi bir temel ilke olup, olması
gerekeni ifade etmektedir. Devletlerin vatandaşlarına sağlayacağı önemli bir güvencedir. Ancak
Uluslararası Hukukta bu ilkenin herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Hali hazırda
yapılan yargılama Uluslararası bir yargılamadan ziyade ABD tarafından yapılmış bir yargılama
niteliğindedir. Büyük bir savaştan mağlup çıkmış bir devletin eski yöneticilerinin galip
devletler karşısında bu ilkeyi savunacak gücü de bulunmamaktadır. Hali hazırda Alman
yöneticilerin, söz konusu fiilleri işlemeleri hususunda emir aldıkları ve işledikleri fiilleri
görevleri gereği gerçekleştirdiklerini yönelik savunmaları 3. ve 4. madde vasıtasıyla etkisiz
kılınmıştır. Bir Arap atasözünde de geçtiği üzere galibin sözü geçmiştir (el hükmü limen
galebe). Sanıklardan Hermann Göring’de süreç için “yargıçlar galiplerdir” ifadesini
kullanmıştır (Tusa, 2012: 22). Ancak yargılama süreci uluslararası hukukun kurulması için
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önemli bir adım olmuştur. Nürnberg’de elde edilen tecrübe doğrudan Birleşmiş Milletler
Soykırım Sözleşmesi (1948), Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi (1948) ve Cenevre Savaş Yasası
ve Gümrük Sözleşmesi’nin (1949) düzenlenmesi ve ilanına öncülük etmiştir. Bu şekilde
uluslararası suçların yargılanması açısından mehaz metin oluşturulmuştur. Ek olarak,
Uluslararası Askeri Mahkeme, Tokyo'daki (1946-48) Japon savaş suçlularının yargılamaları
için de emsal teşkil etmiştir.

Kaynakça
Gözler, Kemal, (2019). “Sulh Ceza Hâkimlikleri ve Tabiî Hâkim İlkesi: ‘Sahur
Operasyonu’ Hakkında Bir Açıklama”, www.anayasa.gen.tr/tabii-hakim.htm, Erişim:
15.10.2019
“Remarks of the Chief Justice American Law Institute Annual Meeting May 17, 2004”
https://www.supremecourt.gov/publicinfo/speeches/sp_05-17-04a.html, Erişim: 15.10.2019
“Nazi
Party”
https://www.history.com/topics/world-war-ii/nazi-party,
Erişim
15.10.2109
“International
Military
Tribunal
(IMT)”
https://crimeofaggression.info/documents/6/1946_Nuremberg_Judgement.pdf,
Erişim
15.10.2109
“Captain
Henry
Wirz”
https://www.nps.gov/ande/learn/historyculture/captain_henry_wirz.htm, Erişim 15.10.2019
“Nuremberg Revisited” http://archive.wilsonquarterly.com/in-essence/nurembergrevisited Erişim 15.10.2019
Özbudun, Ergun, (2012). Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin, 13. Baskı.
Ehrenfreund, Norbert, (2007). The Nuremberg Legacy : How The Nazi War Crimes
Trials Changed The Course Of History, Hampshire: Palgrave Macmillan
Tusa, Ann ve Tusa, John, (2012). The Nuremburg Trial, New York: Skyhorse
Publishing

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

254

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

PECULIARITIES OF PREVERB FORMATION IN "THE KNIGHT IN THE
PANTHER’S SKIN"
Associate Professor, Natela PHARTENADZE
Batumi Shota Rustaveli State
ABSTRACT
The work deals with the two peculiarities of the preverb formation, which are well
illustrated in "The Knight in the Panther's Skin". These are the preverbs with the meaning of a
verb and the verb roots, separated by auxiliary parts of speech.
The poetics of "The Knight in the Panther's Skin" is characterized by the use of preverbs
as separate units (mi-, da-, tsa-,she-, ga-), which are mainly used instead of a verb “Val”(mo da
ukav samartali, gaebrchobis guli gulsa; mistsa ubodza parmani: “Tsa, sakhli moiareo...”), as
well as in case, when in a phrase a replacing verb precedes the preverb (da vipire sheteveba,
vtkvi “tsavide matke me, tsa-...). In the "Knight in the Panther's Skin" there are some cases
whenonly preverbs oppose each other instead of a verb (pekhi hkra da gaupitskha she da gamo–
gulman krtoma...).
The peculiarity of the Georgian classical poetic language, which is expressed in the use
of a preverb, is a use of an old norm of folk speech, perfectly reflected in the Rustaveli language;
at the same time, the repeated preverbs represent strengthening forms of the verb meaning.
As for the second peculiarity of a preverb, "The Knight in the Panther's Skin" includes
diversity of tmesis replacing forms. However, Rustaveli uses not all the particles and pronouns,
but only some of them. In the case of tmesis, among the particles used in the poem, there are: ve, -tsa, -gha, -vit(a)-, -re; among the pronouns there are forms of “vin” (somebody) and “ra’,
“rame” (something, somewhat): (tskhensa shevje tsamo-tsa-ve, jachvi metsva sakurtake;mepe
gahkvirda, ga-tsa-tskra, guli uts mistvis mtskromare...).
There are also some cases when a particle and a pronoun are simultaneously used in the
same sentence to form a tmesis (Roshak ordered: "mo-tsa-vin-mklavs, me tiralsa ar
davhkhvdebi).It is necessary to note one more circumstance: the cases of tmesis are found not
only in verbs, but also in verbal nouns (kvla nu mikm ertgulobisa gamtekhlad, da-tsamletselad...). In the conclusion we should add that the most frequent cases of tmesis use are
observed in verbs denoting movement.
Keywords: Verbs, preverbs, semantics, tmesis.
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SİMETRİ VE SONSUZLUK KAVRAMI ÜZERİNE

Dr. Öğr. Üye. Elif KILIÇOĞLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada hem simetri hem de sonsuzluk kavramlarının matematiksel anlamlarını
incelemek ve aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda iki
konu ile ilgili detaylı literatür taraması yapılmış ve elde edilen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde
incelenerek değerlendirilmiştir. Belirli bir konuda olan çalışmaların sınıflandırılması ve
değerlendirilmesine dayanan, temelde özet ve sentez çalışmalarından oluşan yazı türlerine
derleme denir (Herdman, 2006). Bu çalışma da derleme yazısı niteliğinde olup, matematiksel
simetri ve sonsuzluk kavramları ile ilgili çalışmalar paralel şekilde ele alınmış ve tartışmalı
kısımlar detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca derleme yazılarında konu ile ilgili geniş
teorik çerçevelerin sunulması okuyuculara zengin bilgi sağlayacağı bakımından önemlidir.
Burada simetri ve sonsuzluk kavramlarının nasıl ortaya çıktığı ve zamanla nasıl bir gelişim
izlediği ile ilgili bilgiler de verilmiştir. Bu yönüyle literatüre katkısı açıktır. Simetri ve
sonsuzluk kavramlarını bağımsız olarak ele alırsak, öğrencilerin en çok zorlandıkları konuların
başında geldiği fark edilmiştir. Yapılan incelemelerde her iki alanda da hem öğrencilerin hem
de öğretmenlerin benzer hatalar yaşadığı ve benzer eksikliklere sahip oldukları dikkat
çekmiştir. Bazı sanat eserlerinde bu iki kavramın bir arada kullanılması da aralarında bir ilişki
olabileceği fikrini akla getirmektedir. Belki bu kavramların öğretimsel uygulamalarının iç içe
verilmesi anlamlı öğrenmeyi sağlamada etkili bir yol olabilir.
Anahtar kelimeler: Simetri, sonsuzluk, matematik eğitimi, derleme
Giriş
Matematik soyut bir bilim olarak anılan ve çoğunlukla tedirgin duygularla karşılık bulan bir
alandır. Sayıların ve şekillerin her ne kadar gerçek hayatta temsili olsa da soyut birer kavram
olduğu düşünülürse matematiğin de soyut bir bilim olduğu düşüncesini desteklemektedir.
Soyutluk temelde elle tutulamayan gözle görülemeyen durumları ifade etmektedir. Bireyi
matematiğe karşı tedirgin eden şey de bu durumdur. İnsanoğlu güvenmek ile dokunmayı
özdeşleştirmiştir, dolayısı ile dokunamadığı şeylere karşı güvensiz bir tutum sergilemektedir.
Matematiğe karşı böylesi komplike duyguların varlığı bir yana bazı özel matematiksel
kavramlara karşı bu duyguların oldukça yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Matematik eğitiminde
yapılan akademik çalışmaları incelediğimizde sonsuzluk, kesir, oran, karmaşık sayı, katı cisim,
dönüşüm gibi kavramlara karşı ön yargıların oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bu çalışmada
sonsuzluk ve bir dönüşüm hareketi olan simetri kavramı ele alınmış olup, bu kavramların
matematiksel anlamları tartışılmış ve varsa aralarında bir ilişki olup olmadığı ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada aşağıdaki problem durumuna cevap aranmaya
çalışılmıştır:
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- Simetri ve sonsuzluk kavramlarının matematiksel açıklamaları nelerdir?
- Simetri ve sonsuzluk kavramları arasında bir ilişkiden söz edilebilir mi?
Araştırmanın bu problem durumlarını ortaya çıkarmak için çeşitli veri tabanlarından tarama
yapılmıştır. Belirli bir konuda tarama yapılarak elde edilen çalışmaların değerlendirilmesi
esasına dayanan, çalışmaların bireysel olarak özetlendiği fakat bütün olarak sentezlendiği
çalışmalara derleme çalışması denir (Herdman, 2006). Derleme çalışmaları söz konusu
kavram(lar) hakkında detaylı veri sağlaması açısından yararlıdır. Bu çalışmada ise okuyucular,
araştırmacılar matematikte önemli birer kavram olan simetri ve sonsuzluk kavramları ile onların
öğretimsel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Böylelikle bu derleme makalesi
yapılacak uygulamasal çalışmalara ilham olabilir.
Kuramsal Çerçeve
Bu kısımda hem simetri hem de sonsuzluk kavramları ile ilgili teorik çerçeveye yer verilmiştir.
Simetri Kavramı
Bazı araştırmacılar tüm dünyanın simetri ile açıklanabileceğini öne sürmektedir (Lee ve Liu,
2012; Leikin, Berman & Zaslavsky, 1997). Diğer yandan bu kavramın farklı alanlarda benzer
tanımlamalarla kullanılması da dikkat çekicidir. En başta sadece matematiksel ya da fen
bilimleri ile ilgili bir kavram algısı yaratsa da Türkçe, Sanat, Mimari gibi sosyal bilimler
alanında da yer bulmuş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum söz konusu
kavramın önemi hakkında hayli bilgi verebilir. Bu çalışmada ise simetri kavramı matematiksel
olarak ele alınmıştır. O halde simetri matematiksel olarak ne anlama gelmektedir?
Simetri kelime anlamı olarak bir eksenin iki bölgesinin yapı ve biçim benzerliği anlamında
kullanılmaktadır (TDK, 2019). Literatürdeki farklı tanımlara baktığımızda hareket (Field &
Glubitsky, 2009), yansıma (Olkun & Toluk Uçar, 2012), değişim (Rosen, 1995) gibi anahtar
kelimelerle açıklandığı söylenebilir. Baykul’un (2009) tüm dönüşüm hareketlerinin birer
simetri olduğu fikrini ele alırsak, genel olarak simetriyi hareket olarak kodlamak daha mantıklı
olacaktır. Örneğin, şeklin bir yerden başka bir yere istenilen ölçüde kaydırılması öteleme
hareketi-öteleme simetrisi de diyebiliriz-, aynaya göre ters görüntüsünün elde edilmesi yansıma
hareketi ve istenilen açıda hareket ettirilmesi ise dönme hareketi-yine simetri olarak ifade
edebiliriz- olarak ifade edilebilir. Ya da siz bu dönüşümleri kombine şekilde de
uygulayabilirsiniz. Bu da ikili simetriye örnek olarak verilebilir. Yani bir şekli önce öteleyip
sonra belirli bir eksene göre yansıtabilirsiniz. Şekil 1’de şeklin doğruya göre simetrisinin
temsilini görmektesiniz.

Şekil 1. Düzlemde Simetri
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Simetri kavramı ulusal öğretim programında erken yaşlarda yer almasına rağmen ilk olarak 8.
sınıf müfredatında sözcük olarak ifade edildiği fark edilmiştir. Bu durumun öğrencilerin soyut
işlemler dönemi ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Programımızın sarmal olması konuların
öncelik sonralık ilişkisi ile ilgili olmasının yanı sıra sezgisel öğretimle de yakından ilişkilidir.
Yani simetri kavramına ait kazanımlar 8. sınıfta veriliyor olabilir fakat bazı kavramlar ile söz
konusu kavramın ne anlam ifade edeceği sezdirilebilir. Örneğin basit bir sayma işlemi bile
aslında kaçar sayıyor ise o derece öteleme hareketi içerir. Ya da yönlerin öğretimi simetri
kavramı için önsezi sağlayabilir. Bu kavramın doğada, bilimde, sanatta ve benzeri şekilde her
yerde yer bulmasından ötürü getirdiği kritik değer düşünüldüğünde 8. sınıftan itibaren
yapılandırılması anlamlı olmayacaktır. Dolayısı ile sezgisel öğretim bu denli önemli
kavramların yapılandırılmasında önemlidir. Mesela size simetri ile ilgili birkaç kitap adını
olduğu gibi yazacağım:
Mark Ronan (2006)-Symmetry and the Monster: One of the Greatest Quests of Mathematics
Michael Field and Martin Golubitsky (2009)-Symmetry in Chaos: A Search for Pattern in
Mathematics, Art, and Nature ...
Kitapların isimlerine baktığımızda ilkinde canavar ikincisinde kaos sözcükleri dikkat
çekmektedir. Fakat devamlarındaki ifadeler aslında dikkat çektikleri kavramın ne kadar önemli
bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Etrafınıza bakınız ve gerçekten en az bir tane simetri
örneği göreceksiniz. Mesela ben şu an tam önümde duran çiçeğe bakıyorum. Cansız bir çiçek
ve sanırım papatya türü olmalı, şuna benziyor:

Şekil 2. Doğada Simetri
Şekil 2’de yer alan görselin hangi simetri türüne örnek olacağını düşünüyorsunuz? Dönme. Ve
gerçekten bu benzeri pek çok örnek verebilirsiniz. Mesela kalkıp yürüyün, aslında kendinizi
ileriye doğru hareket ettiriyor yani öteliyorsunuz, öyle değil mi? Böyle düşününce gerçekten
tüm dünyanın simetri ile açıklanabileceği fikri makul gelmiyor mu? Dolayısıyla farklı
disiplinlerde bu kavramın yer bulması şaşırtıcı olmamalı. Mesela İslam’da simetriyi yapılan
süslemelerle, mimari yapılarla ya da hat sanatı ile inceleyebiliriz. Nasıl mı?
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Şekil 3. Babil Kulesi
Babil kulesi efsanesi hakkında net bir bilgiye sahip olmasanız bile çoğunuzun duyumsadığı bir
yapıdır. Biz bu yazıda matematiksel anlamlara yoğunlaştığımız için bu efsaneyi size
anlatmayacağım. 7 kattan oluşan bu dev yapı tamamen simetrik ve asimetrik yapılardan
oluşmaktadır. Aşağıda Arap sanatçılara ait çizimler yer almaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. 1980’li yıllarda Arap atölyelerinde kullanılan parşömenler
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Görüldüğü gibi mimari yapılara ve el yazması eserlere işlenen süslemelerin-maalesef ki burada
her görseli paylaşamayacağım- elde edilmesi olgun bir geometrik bilgiye sahip olmayı gerekli
kılmaktadır. Bu konuda detaylı bilgi edinmek isterseniz W. K. Chorbachi tarafından 1989
yılında yazılan makaleyi incelemenizi tavsiye edeceğim. Cami, külliye, kervansaray, Kur’an ve
diğer dini kitaplar, el yazması eserler, tablolar gibi pek çok eserde simetrik yapıları görmek
sıradan bir olaydır. Bu eserleri icra edenlerin matematik bilgisinin azımsanmayacak düzeyde
olduğu açıktır. Fakat ilginçtir ki grafik sanatçılarından biri olan Escher kendisinin matematik
bilgisinin eksik olduğunu ve bu alanda asla başarılı olmadığını ifade etmektedir. Oysa onun
eserleri bir matematikçi arkadaşı tarafından keşfedilmiş birer matematik harikasıdır. Örneğin
Şekil 4’te bu Hollandalı sanatçıya ait 2 eser verilmiştir:

Şekil 4. Escher’in bazı çizimleri
Size Şekil 4’teki resimler sunulsa ve bu resimlerde matematiksel kavramlardan siz edilebilir
mi, eğer edilirse bunlar nelerdir? Gibi sorular sorulsa ne cevap verirdiniz? Sizce de simetri ilk
göze çarpan kavramlardan değil midir? Peki ya başka?
Escher’in eserlerinde hep birbirini tekrar eden yapılar o kadar muazzam bir düzen içerisinde
verilmiş ki resimde yer alan objeleri kopukluk olmadan sürekli bir şekilde takip
edebiliyorsunuz. Bu bireyde-özellikle bende-sonsuzluk kavramını yoğun bir şekilde çağrıştırdı.
Ve açıkçası bu fikir şu an okuduğunuz çalışmanın doğmasında yardımcı oldu. O halde biraz da
sonsuzluk kavramı ile ilgili bilgiler verelim.
Sonsuzluk Kavramı
Sonsuzluk kavramının matematiksel anlamını ifade etmeden önce size mandaladan bahsetmek
istiyorum. Mandala, kelime olarak çember anlamına gelen, bir çember içerisinde evrenin
yapısının simgelendiğinin düşünüldüğü şekillerin düzenli bir şekilde kombinasyonundan
oluşan Budizm ve Hinduizm’de kullanılan ritüellerdir. Mandala hakkında derin bilgilere dini
ya da felsefi kitaplardan ya da bu konuda yazılmış akademik çalışmalardan ulaşabilirsiniz. Bu
yazıda ise mandala iki açıdan ele alınacaktır: sonsuzluk ve ihtiva ettiği şekiller. Evet mandala
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tamamen simgesel objeler içeren ve temelde sonsuzluğu işaret eden ve bu yüzden çember ile
sınırlandırılan-merkezin sınır noktalara eşit mesafede olmasının öneminden olabilir-bir imgesel
yapıdır. Bu yapı düzlemin düzenli bir şekilde bölünmesi ile elde edilir (Şekil 5).

Şekil 5. Mandala yapımı
Şekil 5’de görüldüğü gibi bir mandala elde edebilmek için ilk adım çemberin düzenli olarak
bölünmesi ile başlamaktadır. Bu durum simetri bölümünde bahsi geçen Escher’in eserlerinin
de temel prensibidir. Yani Escher’de yaptığı simetrik çizimlerin temelde düzlemin düzenli
bölünmesi ile elde edildiğini ifade etmektedir. Mandala çizimlerinde ise bu durum sonsuzluğun
temsili için kullanılmaktadır. Bu bizim çalışmamız için önemli bir veridir. Şekil 6’yı
inceleyelim.

Şekil 6. Mandala Örneği
40.000 yıl önce yapıldığı düşünülen bazı mağaralarda mandalaya benzer çizimler görülmüştür
(https://www.mandala.com.tr/sayfa/mandala-nedir/). Tarihine bakacak olursak sonsuzluk
algısının oldukça eskilere dayandığını ifade edebiliriz. Hatta düzlemin sürekli ve düzenli
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bölümlenmesi ile elde edilen simetrik yapılar hakkında bu kadar eski zamanlarda bilgi sahibi
olunması ilgi çekicidir. Peki, sonsuzlukla ilgili bu açıklamalar matematikte ne kadar yer
bulmaktadır? Ya da sonsuzluk algısı ile matematiksel sonsuzluk benzer anlamlar içermekte
midir? Bu soruların cevapları bize sonsuzluk kavramı hakkında önemli bilgiler sunması
bakımından önemlidir. O halde matematiksel sonsuzluk nedir?
Sonsuzluk kavramının doğuşu felsefi temellere dayandığı için bu kavramın anlamı
matematikteki anlamı ile karmaşa yaratabilmektedir. Farklı disiplinlerde kendine yer bulan bu
kavram değişik tanımlamalarla ele alınabilmektedir. Bu yazıda matematiksel anlamı üzerine
odaklanacağız. O halde ilk olarak sonsuz kavramının ne demek olduğunu açıklayalım. Sonsuz
dendiğinde ilk olarak akla ulaşılamayacak kadar uzakta ifadesi gelse de bu durum matematiksel
olarak pek anlamlı değildir. Temelde matematiksel sonsuz çok büyük bir miktar olarak ifade
edilebilir. Aslında basit bir açıklama yapacak olursak sonlu kavramının zıt anlamlısıdır da
diyebiliriz. Yani ‘sonsuz’ sonlu olmayandır. Sonsuz olan, sonlu olmayan gibi ifadeler bize bir
nesnenin özelliğini anımsatmaktadır. Yani matematikte ‘sonsuz’ bir nesnenin özelliğidir
kendisi değil. Dolayısı ile matematikte ismi ‘sonsuz’ olan bir nesne yoktur. Bu kavram kırmızı,
yeşil, sarı gibi bir nesneyi nitelendiren bir özelliktir (Örneğin; sonsuz küme). Bu konuda daha
derin bilgilere erişmek istiyorsanız Aziz Nesin’in Matematik ve Sonsuz kitabını okumanızı
önereceğim.
Sonsuz sayı kavramında nesne sayıdır ve onu nitelendiren sıfat sonsuz kelimesidir. Sayılar
matematikte birer nesnedir. Mesela a ve b iki pozitif sayı ve a-b=c olsun. a bir nesne, b bir nesne
ve sen iki nesnenin farkını alıyorsun yine bir nesne (c) elde ediyorsun. Fakat sonsuzlukta durum
böyle değildir. Yani sonsuz bir sayıdan (∞) herhangi bir doğal sayıyı çıkardığında nesne değil
yine sonsuz bir sayı elde edersin. Dolayısıyla ∞ matematikte bir nesne değil, nesneyi
nitelendiren bir sıfattır. Matematikte bu durum ∞ − 1 = ∞ olarak ifade edilmektedir. Bu
ifadeyi nasıl yorumlarsınız? Yaygın olarak ne deriz: Sonsuz bir sayı eksi 1 eşittir sonsuz sayı
ya da sonsuz bir sayıdan 1 çıkardığımızda yine sonsuz bir sayı elde ederiz. Aslında karmaşayı
kabul ettiğimiz öğrenmelerde yaşıyoruz, farkında değiliz. Bu ifadenin bu şekilde yorumlanması
çok yaygın gelebilir ama bu doğru olduğunu göstermez, ki yanlıştır. Bu ifade ‘sürekli büyüyen
bir sayıdan 1 çıkardığınızda sonuç yine sürekli büyür’ şeklinde yorumlanmalıdır. Diğer türlü
yorumlayınca ∞ − ∞ =? sorusuna cevap olarak 0 dememiz gerekebilirdi, oysa değil.
Sonsuzluk kavramı ile birlikte sıkça duyulan ve anlamları oldukça fazla bir şekilde karıştırılan
iki kavram belirsizlik ve tanımsızlıktır. Belirsizlik olası sonuçlardan hangisinin geçerli
olduğunun bilinmediği ya da farklı yaklaşımlarla farklı sonuçlara ulaşılması durumu olarak
ifade edilirken; tanımsızlık ise tanım kullanıldığında uygun bir sonucun bulunamaması ile
ilgilidir (Özmantar, 2008). Literatürde bu üç kavramın karıştırıldığı ve öğrencilerin bu
kavramları anlamlandırmada güçlük çektiği ve yanılgılara sahip olduğu ifade edilmiştir (Çelik
ve Akşan, 2013). Özellikle bu konuda öğretmenlerin yanlış fikirlere sahip olduklarının ve
dolayısıyla öğrencilerin bu durumdan olumsuz etkilendiklerinin altı çizilmiştir.
Pisagorcular sonsuz (apeiron) kavramını hiçbir doğal sayı ile ifade edememiş ve bu yüzden onu
anlaşılmaz, çirkin, kötü olarak görmüşlerdir. Yapılan akademik çalışmaları incelediğimizde bu
düşüncenin zamanımızda pek de değişmiş olduğu görünmüyor. Yani sonsuzluk kavramı ile
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ilgili olumsuz düşünceler ortaya çıkış zamanından beri süregelmektedir. Bu durumun haliyle
matematiğin anlaşılmasına etki eden en büyük faktörlerden biri olan tutumu derinden etkilediği
düşünülmektedir. Nitekim yapılan çalışmalarda bu yöndedir. Örneğin, Ball (1990a) sonsuzluk
konusunda öğretmenlerin sahip olduğu tutumun öğrencileri karamsarlığa götürdüğünü ortaya
çıkarmıştır.
Matematikçilerin sonsuzluk kavramına yönelik soğuk tavırlarının altında paradokslar önemli
bir yere sahiptir. Galileo paradoksu bu düşüncenin oluşması ve yaygınlaşmasında etkilidir.
O’na göre doğal sayıla kümesi 0, 1, 2, … sonsuz elemana sahip bir kümedir ve çift doğal sayılar
kümesi de 0, 2, 4, … sonsuz elemana sahip bir kümedir. Galileo bu iki kümenin elemanlarını
birebir eşlemeyi dener (Şekil 7). Ve gerçekten elemanları birbiri ile eşleyebilirsiniz. Oysa çift
sayılar tüm sayıların yarısıdır, bunu biliyoruz. Bu durum oldukça kafa karıştırıcı durmuyor mu?

Şekil 7. Galileo Paradoksu
Sonsuzlukla ilgili pek çok paradoks okuyabilirsiniz ama bana en ilginç gelenlerden biri de
Zenon paradoksudur. Bu paradoksta diyelim 𝑎 noktasından 𝑏 noktasına hareket edeceksiniz.
Önce yolun yarısını gidin, daha sonra kalan yarısını, daha sonra kalan yarısını (şu an bunu
kalkıp zeminde yer alan karoları referans alarak yapabilirsiniz). Bu açıdan bakıldığında kalan
yolun yarısı hiçbir zaman sıfırlanmayacaktır, yani aslında bu yönüyle 𝑎’dan 𝑏’ye varmak
mümkün görünmüyor (oysa denediğinizde referans noktalarına ulaşacaksınız). İşte bu tarz
durumlar bireyin zihninde çatışkılar ortaya çıkarmakta ve makul gelmediği için kabul etmesi
imkânsız olmaktadır.
Son olarak sonsuzluk kavramı ile ilgili yapılan akademik çalışmaların önemli bir kısmının
öğrencilerin sonsuzluk kavramına yönelik algılarının ortaya çıkarılmasına yönelik olduğu tespit
edilmiştir (Aztekin, 2008; Bozkuş, Toluk Uçar & Çetin, 2015; Çelik & Akşan, 2013; İşleyen,
2013; Kanpolat, 2010; Monaghan, 2001; Tsamir, 2001; Tall & Tirosh, 2001; Tsamir & Dreyfus,
2002). Bir kısım çalışmada ise öğrencilerin karşılaştıkları güçlüklerden bahsedilmiştir
(Fischbein, 2001; Nair, 2010; Tsamir, Sheffer & Tirosh, 2000). Örneğin Tsamir vd. (2000)
öğrencilerin her matematiksel işlemin belirli bir sonucunun olduğu düşüncelerine sahip
olduklarını ve bu yüzden anlamlandırmada problem yaşadıklarını ifade etmektedirler. Ayrıca
öğretmen adayları üzerinde yapılan bazı çalışmalar gösteriyor ki, öğrencilerin bu konu ile ilgili
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bilgilerinin daha çok ezber yöntemi ile zihinlerinde tuttukları ortaya çıkarılmıştır (Cankoy,
2010).
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada simetri ve sonsuzluk kavramları ele alınmış, her biriyle ilgili kavramsal çerçeve
ayrı başlıklar altında sunulmuştur. Bu araştırma sonunda her iki kavramında matematik
öğretimi açısından zorlu birer kavram olduğu fark edilmiştir. Yapılan çalışmalar açısından ele
alacak olursak her iki konu için de öğrencilerin güçlük yaşadığı ve kavram yanılgılarına açık
birer konu oldukları ifade edilebilir (Köse ve Özdaş, 2009; Seago, Jacobs, Driscoll, Nikula,
Matassa & Callahan, 2013). Diğer yandan iki kavram ile ilgili açıklamalara baktığımızda ortak
anahtar kelimelerle karşılaşılabileceğini gördük. Örneğin her iki kavramın temel açıklayıcısı
Cantor’un kümeler teoremidir.
Her iki kavramın ulusal öğretim programında yer aldığı zaman dilimi açısından bakarsak 8.
sınıf ve üzerindeki kazanımlarda yer aldıkları fakat daha erken dönemlerde farklı kavramlarla
sezgisel şekilde öğretiminin yapılandırılmaya çalışıldığı söylenebilir. Örneğin simetri
kavramının ön sezisi için iki aynı şekli bulma, yönleri farklı ama görüntüsü eş şekilleri bulma,
yönleri zıt şekilleri bulma gibi konular öğretilmektedir. Soyutlama kavramının ön sezisi için
rasyonel sayılar, tam sayılar, doğru, doğru parçası, ışın gibi temel geometrik kavramların
öğretimi etkili olmaktadır. Bu çalışmada sanatta matematik örnekleri de yer almıştı (Bknz Şekil
4-6). Burada hem simetri hem de sonsuzluk kavramlarının ustalıkla işlendiğini görmekteyiz.
Dolayısıyla yapılan analizler sonucunda simetri kavramı programda sonsuzluktan önce yer
aldığı için bu kavram sonsuzluğun öğretimi için bir ön sezi olabilir. Yani bu kavramın öğretimi
esnasında etkinliklerin soyutlama ile ilgili kavramları da ihtiva etmesinin ileriki dönemlerde
sonsuzluğun öğretiminde kolaylık sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca rasyonel sayı ya da
temel geometrik kavramlardan farklı olarak görsel objelerin içerisine sonsuzluk kavramının
yerleştirilmesinin öğrenen için daha yararlı olacağı düşünülmektedir.
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AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÖÇMENLERE YÖNELİK
YAKLAŞIM VE POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Meltem HAYTOĞLU
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Sait MANTAR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Avrupa, göç hareketlerinde bütün insanların ulaşmak istediği son nokta konumunda
bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin siyasi-sosyal ve iktisadi alanlardaki gelişmişliği bu
hareketliliğin yaşanmasının sebeplerinden birisidir. AB ülkelerinin zamanla ekonomik işbirliğinden
daha kapsamlı bir boyuta yönelmiş olması, ülkelerin karşılaştıkları sorunların çözümünde de ortak bir
paydada buluşulmasına yol açmıştır. AB göç sorunları sebebiyle ortak politikalar oluşturma yönünde
düzenlemelere gitmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri özelde kendi mevzuat ve uygulamaları olmasının
yanında, genelde ise ortak düzenlemeler ve uygulamalar ortaya koymuştur.
Bu çalışmada Arap Baharı’nın yaşanması ile birlikte devam eden ve özellikle Avrupa ülkelerini
hedef alan göç hareketleri ile bu hareketlerin mülteci ve göçmen politikalarını nasıl etkilediği
tartışılmıştır. AB’nin insani güvenlik yaklaşımı ele alınarak sınırlarından giriş yapmaya çalışan ve 2011
yılından beri sayıları artan kaçak göçmenleri durdurmaya yönelik faaliyetlerinin birbirine olan çelişkisi
irdelenmiştir. AB’nin bu çelişkileri giderebilmesi için hem AB vatandaşlarının hem de yasal olmayan
yollarla AB ülkelerine sığınmaya çalışan göçmenlerin/mültecilerin hak ve güvenliklerini koruyabilmek
için aldığı tedbirler incelenmiş ve ortak göç düzenlemeleri ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Göç, Göçmen, Sığınma, Göç Politikası.

1. GİRİŞ
Göç kimi zaman isteğe bağlı bir şekilde gerçekleşirken, kimi zaman ise zoraki nedenlerden dolayı
ortaya çıkmaktadır. Aslında bir sorun değil, var olan bir sorunun çözümüne yönelik olan bir adım olarak
da değerlendirilebilmektedir. Göç olgusu, nedenleri, süreçleri ve sonuçları bakımından her ne kadar
karmaşık gibi görünse de temelinde yatan ana unsurlar genel olarak ekonomik faktörler, doğal afetler
ve siyasi sorunlardır.
Göç olgusu, hem bireyleri hem de toplumları etkilemektedir, zira nice kültür ve medeniyetler
aldığı göçlerle birlikte değişikliğe uğrayarak yeni kültürel yapılar oluşturmuştur. Bu süreç bazılarının
yaşamını olumlu yönde değiştirirken, bazıları için ise daha kötü olan bir sonun başlangıcı
olabilmektedir. Ancak göçmenlerin ortak esin kaynağı, daha iyi bir gelecek hayalidir. (Deniz, 2009:5).
2010 yılında Tunus’ta bir seyyar satıcı olan gencin tezgahına el koyan belediye binasının önünde
kendini yakmasıyla başlayan ve zamanla Mısır, Libya ve Suriye gibi ülkelere yayılan isyan hareketleri,
baskıcı ve otoriter rejimlere karşı halkın isyanı olarak değerlendirildiği için Arap Baharı adını almıştır.
Halk isyanları giderek bir iç çatışma halini almış ve bu durum milyonlarca insanın daha istikrarlı ve
güvenli bölgelere doğru göç etme isteğini devreye sokmuştur. İnsanlar canlarını kurtarmak ve daha iyi
koşullarda insanca yaşamak umuduyla vatanlarını terk etmeye başlamıştır ve kitlelerin diğer ülke
sınırlarına dayandığı düzensiz göç hareketleri meydana gelmiştir. Böylece, Arap Baharı’yla
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birlikte Avrupa Birliği, insan güvenliğine ciddi etkileri olan bir göç krizi ile karşı karşıya
kalmıştır (Park, 2015: 20).
Düzensiz göç, AB göç politikasının en önemli ve en zorlayıcı bileşeni olarak kabul
edilmektedir. 1999 yılından beri göç konusu üzerine kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek için
çalışan AB ülkeleri, Arap Baharı’ndan sonra düzensiz göç akımlarını önlemek için kabul
koşullarının uyumunu iyileştirmek ve yasal tedbirler geliştirmek için somut adımlar atmak
zorunda kalmışlardır (Coşkun, 2015: 46). Diğer tarafta, düzensiz göçle karşı karşıya kalan sınır
ülkeleri Yunanistan, İtalya, Macaristan ve Bulgaristan gibi ülkelerin göç politikalarıyla bile
bağdaşmayan insanlık dışı sert ulusal uygulamaları ile uğraşmaktadır. Mülteciler için
Avrupa’ya geçiş kapısı olan ülkeler düzensiz göçe karşı alınacak önlemlerin kendi ulusal
egemenlikleri kapsamında olması gerektiğini iddia etmektedirler. Bu iddia da aslında
uluslararası göç politikaları bağlamında AB’nin ulus üstü yetkisinin ortak göç politikası
bağlamında zorlanması demektir (Kanat, Aytaç; 2018).
2. AVRUPA
BİRLİĞİ’NİN
POLİTİKALARI

GÖÇMENLERE

YAKLAŞIMI

VE

Maastricht Anlaşmasını 1992 yılında imzaladıktan sonra siyasi birlik haline gelen AB,
1994 yılında Schengen Anlaşmasını kabul ederek AB sınırları içinde iç sınır kontrollerini
kaldırmıştır. Böylece birlik sınırları içerisinde her AB vatandaşı vizesi olmadan rahatlıkla
dolaşabilecektir. Bu yeni durum, başka bir sınır güvenliğini gerekli kılmıştır. Artık dış sınırları,
AB’yi oluşturan sınır ülkeler teşkil etmektedir. Bunun için 1997’de Amsterdam Anlaşmasıyla
Avrupa Ortak Sığınma Sistemi’nin (The Common European Asylum System) temelleri
atılmıştır (Kanat, Aytaç, 2018:61). Böylece üye ülkelerin ulusal politikalarında yer alan göç
kavramı, AB’nin üç ana sütunundan biri olan Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği sütunu altına
alınmış ve Özgürlük, Güvenlik ve Adalet başlığı altında değerlendirilmiştir (Amsterdam
Anlaşması, 1997, Madde 73(i)).
2004 yılında kısaca Frontex olarak bilinen Avrupa Birliği üyelerinin sınır ihlallerine
yönelik İşbirliği Yönetim Ajansı kurulmuştur. Bu ajans 2016 yılına gelindiğinde AB Sınır ve
Kıyı Güvenliği Ajansı olarak yenilenmiş ve etkili bir kurum haline gelmiştir (Aykaç, Yertüm,
2017: 21).
AB 2005 yılında, özellikle komşu ülkelerden gelen düzenli ve düzensiz göç dalgalarıyla
başa çıkabilmek için, Kuzey Afrika ülkeleriyle “göç için diyalog, mobilite ve güvenlik”
konularında karşılıklı çıkar esasına dayalı ortaklık politikaları oluşturmuştur. Bu politikaların
da AB sınır güvenliği için yeterli olmadığı düşünülerek; Global Approach to Migration and
Mobility (GAMM) isimli merkez kurulmuştur (Carrera, Parkins ve Hertog, 2013:3-5).
2007 yılında AB’nin kuruluşunun son aşamasında Lizbon Anlaşması imzalanmıştır. Bu
anlaşmayla Avrupa Ortak Sığınma sistemi oluşturulması hedeflenmiş; iltica ve göç politikası
daha yüksek bir standarda getirilmiştir (Çakran, Eren, 2017: 14).
16 Aralık 2013’te Türkiye’yle imzalanan ‘Geri Kabul Anlaşması’, AB ülkelerini
mülteci krizi konusunda rahatlatmayı amaçlamaktadır. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih olan
20 Mart 2016’dan itibaren Türkiye üzerinden Yunan Adaları’na geçen tüm düzensiz göçmenler
Türkiye tarafından geri alınmaktadır. Türkiye’nin geri aldığı her Suriyeli vatandaş karşılığında,
Türkiye’de geçici koruma altında bulunan bir Suriyeli vatandaş AB üye ülkeleri tarafından
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kabul edilecektir (Çakran, Eren, 2017: 22). Bunun karşılığında, Türkiye’ye Avrupa Birliği’nin
maddi ve teknik desteğinin yanında “Schengen” vizesi konusunda ya kolaylaştırma ya da
muafiyet elde etme sözü verilmiştir. Burada söz konusu olan gerçek şudur ki, Avrupa Birliği
düzensiz göç hareketleriyle kendi sınırları içinde dahi mücadele etmek istememektedir.
Mümkünse bir Geri Kabul Anlaşması ile söz konusu mücadeleyi imzacı devletin ülkesinde
kendi sınırları dışında yapmayı tercih etmektedir. (Köse, 2015).
Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşmasıyla pek çok avantaj elde etmektedir. İlk olarak,
Birlik’e yönelik olan düzensiz göç dalgalarını tamamen kendi sınırları dışında tutmaktadır.
Böylece anlaşma yaptığı ülke, sorumluluk ve insiyatifi alarak sınır güvenliği, adalet ve iç işleri
konularında reformlar yapmaya zorlamakta ve kendi sınırlarında aşırı suçlara karşı bir güvenlik
kuşağı oluşturmaktadır” (Köse, 2014: 16).
AB’de ortak göç politikası oluşturulurken güvenlik odaklı bir yaklaşımın baskın olduğu
görülmektedir. Nitekim düzensiz göçle mücadele ve sınır kontrolleri ile ilgili konularda ortak
politikalar geliştirilirken, yasal göçe ilişkin konular uluslar üstü alana aktarılmamıştır. Birliğe
üye olan ülkelerin ekonomik ve sosyal durumları farklı olduğu için sosyal politikalar ve
göçmenlere dair düzenlemeler serbest bırakılmıştır. Dolayısıyla, her ülkenin yasal ve kurumsal
uygulamaları farklılıklar göstermektedir.
Birlik ülkeleri içinde de mültecilere karşı ötekileştirici söylemin dozu giderek
artmaktadır. Özellikle son yıllarda yükselişte olan aşırı sağ partilerin reaksiyon gösterdiği
konulardan biri olarak göç/göçmen karşıtlığı yakın dönem Avrupa siyasetinin
belirleyicilerinden biri haline gelmiştir. Göçmen konusunu ulusal güvenlik, ekonomik çıkar ve
kültürel tehdit çerçevesinde ele alarak; ekonomik, sosyal ve siyasal gündem belirleyerek
faaliyetlerini buna göre yürütmektedirler. Fransa’da, göçmen karşıtlığının ekonomik nedenleri
arasında Fransızlar için işsizlik konusu ön plana çıkmakta, kültürel olarak ülkenin
“Müslümanlaşma” eğilimi gösterdiği iddiası sıklıkla kullanılmaktadır. Güvenlik konusu sosyal
olarak işlenirken, işsizlik ve göçmenlerin kullandıkları haklar nedeniyle “Fransızlara” haksızlık
yapıldığı düşünülmektedir. Göçmenler nedeniyle ülke sınırlarının kapatılması gerektiği dahi
dile getirilmiştir. Macaristan’da ise güvenlik ve kimlik meseleleri ön planda tutulmaktadır. Bu
durumda iki ülkedeki aşırı sağın göçmen karşıtlığının farklı gerekçeler üzerinden şekillendiğini
göstermektedir. Bütün bunlar yaşanırken Almanya AB ile bütünleşmeyi ön plana çıkararak,
ortak bir göç politikası inşasının başrolünü üstlenmektedir (Aras, Sarıoğlu; 2018).
Gelinen aşamada Suriyeli mültecilerin sayısı sekiz milyona yaklaşmış durumdadır. Bu
rakam bazında beş milyona yakın mülteci Türkiye’de yer alırken, üç milyon mülteci ise Mısır,
Irak, Ürdün ve Lübnan’a dağılmış durumdadır. Yani Türkiye, Suriyeli mülteciler konusunda
diğer dört devletin üstlendiği sorumluğunun toplamını tek başına üstlenmiş durumdadır.
Mültecilerin amacı, savaşın bitmesini bekleyip ülkelerine geri dönmek değil; bu transit
ülkelerden faydalanarak bir şekilde Avrupa’ya gidebilmektir. Bu durum bazen yasal yollarla
gerçekleştiği gibi çoğunlukla yasal olmayan yollarla gerçekleşmektedir. Avrupa Birliği’ne
doğru yaşanan Suriyeli göçmen akını hem Birliğin hem de Birlik üyesi devletlerin sert tutumları
ile karşılaşmaktadır. Örneğin, Eylül 2015’te, yabancıların girememesi için Sırbistan sınırına tel
çekilen Macaristan’da, bu sınırı kucağındaki çocuğu ile aşmaya çalışan mültecinin, bu kez
Macar kameramanın çelmesine takılması halen hafızlarda yer alan bir görüntüdür
(tr.sputniknews.com, 2016). Bir diğer örnek, “umut” yolculuğu olarak nitelendirilen,
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mültecilerin AB ülkelerine ulaşma hayallerinin Akdeniz sularında çoğu kez kaybolmasıdır.
2016 yılının başından itibaren Akdeniz’deki toplam kayıp mülteci sayısı 732 olurken, Ege
denizinde tespit edilen ölümlerin sayısı ise 375’i bulmuştur (www.iom.int, 2016). Eylül 2015’te
bedeni kumsala vuran “Aylan” bebek Akdeniz mülteci krizinin trajik sembolü haline gelmiştir
(Tharoor, 2015).
Sayıları beş milyonu aştığı ifade edilen mültecilerden yalnızca doksan üç tanesinin,
2016 yılının Şubat ayında, kabul edildiği İtalya tarafından törenlerle karşılanması ise,
uluslararası kamuoyuna verilmek istenen mesaj açısından önem arz eden bir diğer hadise
olmuştur (tr.euronews.com, 2016). Milyonlarca mülteci yaşamlarına dair çeşitli risk ve
sıkıntılarla karşı karşıya iken, gerçekleştirilen bu tören, gerçeklerin göz ardı edilmesi açısından
manidardır.
3. SONUÇ
Sonuç olarak, 2010 yılında Arap Baharı’nın ortaya çıkması ve yayılmasıyla birlikte
patlak veren büyük göç dalgası, AB’nin sınırlarına dayanmış ve üye ülkeleri pek çok açıdan
büyük sorularla yüz yüze getirmiştir. Bu etki, Avrupa’nın sadece göç eden bireyleri ve grupları
mülteci ya da sığınmacı gibi kavramlarla değerlendirmediği, aynı zamanda büyük bir tehdit
unsuru olarak gördüğü tablonun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Göçe dair tehdit unsurunun temelinde kimlik faktörü yer alıyor olsa da bu temelin
üzerinde ekonomik ve güvenlik temelli bir tehdit inşası da söz konusu olmaktadır. Sağ partilerin
kimlik temelli politikalar yürütmesiyle bir anlamda meşruiyet kazanan bu etnosentrik ve
dışlayıcı algı önümüzdeki dönemde pek çok üye ülkenin politika belirlemesinde etkili olacak
gibi görünmektedir.
Aslında ekonomi, demografi, kültür, din gibi iç içe geçmiş pek çok faktörün meydana
getirdiği tehdit algısı, çok karmaşık bir yapı ortaya çıkmaktadır. Tüm bu karmaşık yapı ‘öteki’
kavramında vücut bulmakta ve kısa vadede sağ politikaların ekmeğine yağ sürmektedir. Ancak
daha uzun vadeli bakıldığında, düzensiz göç sorununu başka ülkelerin üstüne yıkarak
kurtulmaya çalışan, diğer bir deyişle yapması gereken insani sorumlulukları yerine getirmeyen
AB’nin içerisinde çözülmelere neden olabilecektir. Bu yüzden, Avrupa’nın ötekileştirerek,
onlarla baş etmeye çalışmak yerine, çözümleyici ve nihayetinde de çözüme kavuşturucu
adımlar atması gerekmektedir.
Öncelikle Birlik üyesi ülkelerin aralarında ortak bir politika belirlemeleri
gerekmektedir. Zira sınır ülkelerinin göçmen karşıtı tutumu, Birlik politikalarından ziyade
ulusal çıkarlarını yansıtmaktadır. Ayrıca her ülkenin sadece nitelikli göçmen kabul etmek
isteyeceği tartışmasız bir konudur. Dolayısıyla sadece kriterlere uyan nitelikli göçmen kabul
edip, diğerlerini göç yolu üzerinde bulunan ülkelere yığmaya çalışmak adaletli bir politika
olmadığı gibi uzun dönemde kimseye bir fayda sağlamayacaktır. Bu yüzden, Birliğin birtakım
kararları alırken veya göçmenler ile ilgili politikaları oluştururken sadece üye ülkelerin değil,
ayrıca komşu ve hatta komşu olmayan ancak göç alma ihtimali olan bölgelerin ve ülkeleri de
dikkate alınması gerekmektedir. Göç krizi sadece bir ülkenin veya bir kıtanın problemi değil
tüm dünyanın hatta insanlığın sorunudur ve herkes için makul çözüm bulmak bir zorunluluktur.
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SPATIAL EFFECTS OVER QUALITY OF LIFE: AN EVIDENCE FROM ADANA
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ABSTRACT
The study focuses on the effects of objective and perceived or subjective spatial
variables over quality of life through socio-economic and social capital variables. Dependent
variable QoL is based on single item question: “Think about your life in the last two weeks.
How would you rate your quality of life?” The five-point scale is 1=very bad, 2=bad,
3=neither bad nor good, 4=good, 5=very good. A social survey sample included 980
randomly selected residents in Adana. Socio-economic variables in the survey are gender,
age, marital status, education status, employment status, monthly income. Perceived spatial
variables are neighborhood safety and housing cost. Environmental disturbance variables are
noise, traffic, bad public transportation, air pollution and their combinations. The minimum
sample size requirement, reliability and validity of data were checked. Parallel line
assumption was not violated, which allows use of ordered logistic regression models.
Therefore, the hypotheses are confirmed using ordered logistic regression models. Results
indicate that (1) The highest PaQoL is most likely in central pedestrian areas; (2) perceived
spatial variables are more important than objective spatial variables in explaining higher QoL;
(3) income inequality through socio-economic factors show statistically significant effects; (4)
the retireds living around intensive transit junctions and the unemployeds living in car
dependent neighborhoods seem to have higher QoL relative to those currently employed in
heavy pedestrian areas; (5) regardless of the degree of disturbance from air pollution, remote
neighborhoods report lower QoL than those very disturbed with air pollution in central
pedestrian areas. Consequently, policy makers should consider determinants of higher QoL
and generate new policies to give more adequate services to neighborhoods of Adana to
enhance quality of life.
Keywords: Quality of life, spatial effects, logistic regression models
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Introduction
As a component of subjective well-being, quality of life (QoL) linked with microspatial nature has drawn a lot of attention in the recent world literature. Researchers have been
proposing various implementations to policy makers in order to enhance QoL. Micro-spatial
assessment of QoL of Adana residents was not investigated in the literature. However, microwww.akdenizkongresi.org
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spatial assessment of happiness of Adana residents was investigated (Mavruk et al. 2019).
The most important characteristics of Adana, unemployment and air pollution, are used for
the assessment. This article focuses on the effects of spatial variables over QoL through socioeconomic and social capital factors. The relationship between perceived spatial variables and
QoL and the region in which QoL is the highest are determined using ordered logit models.
A large number of QoL related studies linked with socio-economic status, sociodemographic status, social capital, and perceived spatial factors is present in the literature.
Quality of life (QoL) measures the difference, at a particular moment of time, between the
hopes and expectations of the individual and that individual’s present experiences (Calman
1984). More specifically, WHO (2019) defines QoL as “an individual’s perception of their
position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in
relation to their goals, expectations, standards, and concerns. It is a broad ranging concept,
affected in a complex way by the person’s physical health, psychological state, personal
beliefs, social relationships, and their relationship to salient features of their environment” It
seems that level of independence in the previous definition is replaced by personal beliefs.
Camfield and Skevington (2008) deduce that LS is “nested” within overall QoL, and
subordinate to the overall concept. Bartels and Boomsma (2009) measures quality of life in
general, satisfaction with life, quality of life at present, and subjective happiness in a
genetically informative sample of adolescent twins and their siblings. According to Dasgupta
(2001), GNP per capita continues to be regarded as the quintessential indicator of a country’s
living standard. Bernini et al. (2013) measures community well-being that includes three main
domains affecting individual well-being and QoL: Community/environment satisfaction,
Personal life satisfaction and leisure activities satisfaction. In his review of literature on
happiness and QoL in cities and regions, Ballas (2013) highlights the importance of
geographical and socio-economic contextual factors pertaining to QoL, with a particular
emphasis on the impact of social and spatial inequalities and social justice. Government
policies plays an important role in providing QoL to residents.
The study is stuctured as follows: In the methodology section, after sample size
requirement, reliability and construct validity of data are checked, statistical methods are
given. Hypotheses and models are stated; and dependent and independent variables are
introduced. In the findings section, descriptive findings and model estimation results are
tabulated. First, cross tabulation of quality of life with respect to explanatory variables is
provided. Second, the relationships between objective spatial variables, perceived spatial
variables and socio-spatial variables, and quality of life is determined. In discussion section,
the findings of this study are compared to previous literature findings. The study concludes
with possible implications for quality of life policies and their implementation.
Data and Sample Size
In January-February 2019, a social survey using simple random sampling method was
conducted to 980 people living in Adana. Survey includes questions of demographic, socioeconomic, depression, hopelessness, harrasment, social capital and perceived spatial factors.
Sample size should be minimum 403 with 5% margin of error. The minimum sample size
requirement was met with 980 residents participating in the survey.
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Validity and Reliability of Data
Cronbach alpha reliability test is conducted using SPSS to measure reliability of the
questionnaire with 27 items (questions). Cronbach alpha reliability value is 0.702 which is
acceptable. Construct validity was tested by principal component analysis applied to the
questionnaire consisting of 27 questions. The rotation matrix was obtained by varimax
method. KMO value 0.839>0.60 indicates that there are sufficient questions for each factor.
The Barlett test significance level p=0.000<0.001 shows that the correlation matrix is
significantly different from the zero matrix. Total explained variance was 57.3%.
Statistical Methods
For the parallel line (pl) assumption, brant command of Long and Freese (2006) is
used after ordered logit models for global and individual Wald tests. Although lower
categories of health status, trust in human and neighborhood safety violates pl assumption,
global test was insignificant, indicating that the parallel regression assumption has not been
violated. If an ordered logistic regression model includes a variable violating parallel line
assumption, then generalized ordered logit model is used (Williams, 2006).
Hypotheses
The hypotheses of the study are (1) The highest QoL is most likely in central
pedestrian areas; (2) perceived spatial variables are more important than objective spatial
variables in explaining higher QoL; (3) satisfaction with housing cost is more related to
higher QoL than satisfaction with neighborhood safety; (4) higher QoL was related to
disturbance with air pollution.
Dependent Variable
This article used self-reported social survey questions. Dependent variable QoL is
based on single item question: “Think about your life in the last two weeks. How would you
rate your quality of life?” The five-point scale is 1=very bad, 2=bad, 3=neither bad nor good,
4=good, 5=very good.
Independent Variables
SE, OS, PS and SS variables were included as independent variables. SE variables
were health status, gender, age, marital status, education status, employment status, monthly
income. OS variables are locations of living. To the question “where do you live?” options
were 1=intensive pedestrian areas, 2=intensive public transport, 3=secondary pedestrian,
4=intensive transit junctions, 5=vehicle dependent neighborhoods, 6=Remote neighborhoods.
PS variables were neighborhood safety and housing cost which are used to determine how
residents perceive their immediate environment where they reside. For environmental
perception, neighborhood safety and housing cost were measured using five-point scale
questions “To what extent are you satisfied with your neighborhood safety” and “To what
extent are you satisfied with housing cost”. The five-point scale is 1=very unsatisfied,
2=unsatisfied, 3=neither satisfied nor unsatisfied, 4=satisfied, 5=very satisfied. For
environmental disturbance, residents were asked “what problems do you face most near your
home?” by allowing five options to be marked from 1= access to services, 2=noise and traffic,
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3=bad public transportation, 4=air pollution, 5=no problem. Furthermore, lack of green space,
quality of water, theft, harrasment, presence of Syrians in the neighborhoods were asked.
Income inequality based on minimum wage is included in the model to control for sociospatial variable.
Table 1 shows perceived environmental factors and degree of disturbances.
Table 1
Perceived factors and disturbance
Code

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Disturbance

Perceived Factors

Undisturbed
Access to services
Noise and traffic
Bad public transportation
Air pollution
Noise, traffic and bad public transportation
Noise, traffic and air pollution
Bad public transportation and air pollution
Noise, traffic, bad public transportation and air
pollution

Total

0
Very disturbed
13
31
104
40
55
17
50
12

1
Not disturbed
129
6
5
6
7
1
4
3

45

7

52

367

168

535

Total
142
37
109
46
62
18
54
15

Models
Average marginal effects of objective spatial variables over quality of life are
estimated through a socio-economic variables. Average marginal effects of SC and PS
variables over the QoL are estimated through socio-economic and objective spatial variables.
In all table results, robust standard errors are included. Socio-economic variables such as sex,
age, education, income, health, marital status and neighborhood were correlated with QoL.
The ordered logistic regression model is
Qi = αi+ β1SocioEconomici + β2ObjectiveSpatiali + β3PerceivedSpatiali + β4SocialCapitali +
β5Socio-Spatiali +εi
(1)
where ObjectiveSpatial is location of living, PerceivedSpatial is neighborhood safety or
housing cost, Inequality is neighborhood inequality, EnvDisturbance is access to services,
noise and traffic, bad public transport and air pollution, εi is the error term, and Qi is quality of
life receiving a value from 1 to 5.
Ordinal regression model (logit) gives a test of proportional odds (parallel lines, pl)
assumption. Pl assumption with p>0,05 shows no significant evidence to reject the null
hypothesis, which indicates that the relationships are holding across the scales on quality of
life. Therefore, ordered logistic regression model is used to find how explanatory variables
affect QoL relative to their reference categories.
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The observable variable is Q such that
1
𝑖𝑓 𝑄 ∗ ≤ 𝜇1
2 𝑖𝑓 𝜇1 < 𝑄 ∗ ≤ 𝜇2
.
𝑄=
.
.
∗
𝑗
𝑖𝑓
𝜇
{
𝑗−1 ≤ 𝑄
where μj-1 are unknown thresholds (cuts) to be estimated.
Goodness of fit measures are computed from the observed and expected frequencies as
2

follows. The Pearson goodness of fit measure is 𝜒 = ∑ ∑

(𝑂𝑖𝑗 −𝐸𝑖𝑗 )
𝐸𝑖𝑗

2

and the deviance measure

𝑂

is 𝐷 = 2 ∑ ∑ 𝑂𝑖𝑗 𝑙𝑛 𝐸İ𝐽. The strength of the relationship can be measured by Cox and Snell,
𝑖𝑗

2
Nagelkerke’s and McFadden’s R2 statistics as follows. Cox and Snell 𝑅𝐶𝑆
= 1−(

Nagelkerke’s 𝑅𝑁2 =

2
𝑅𝐶𝑆

2/𝑛
𝐿(𝐵(0) )
)
,
𝐿(𝐵̂)

̂

2/𝑛
1−𝐿(𝐵(0) )

𝐿(𝐵)
2
and McFadden’s 𝑅𝑀
= 1 − 𝐿(𝐵(0) ) where 𝐿(𝐵̂ ) is the log-

likelihood function for the model with the estimated parameters, 𝐿(𝐵 (0) ) is the log-likelihood
with the thresholds and n is the number of cases.
For interaction effects model 2 is used
Qi = αi+ β1Xi + β2Yi + β3X*Yi + εi

(2)

Descriptive Findings
Table 2 shows that females report higher rate (6.6 percent) higher QoL than males (3.9
percent).
Table2
Gender and Quality of life crosstabulation
Quality of Life

Female

Gender

Male

Count
Expected Count
% within gender
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within gender
% within QoL
% of Total

Very
poor
18
18,5
3,3%
54,5%
1,8%
15
14,5
3,5%
45,5%
1,5%

Poor

Moderate

Good

55
54,3
10,0%
56,7%
5,6%
42
42,7
9,7%
43,3%
4,3%

237
244,2
43,2%
54,4%
24,2%
199
191,8
46,2%
45,6%
20,3%

203
202,2
37,0%
56,2%
20,7%
158
158,8
36,7%
43,8%
16,1%

Very
good
36
29,7
6,6%
67,9%
3,7%
17
23,3
3,9%
32,1%
1,7%

Total
549
549,0
100,0%
56,0%
56,0%
431
431,0
100,0%
44,0%
44,0%

Table 3 shows that 22.2 percent of the divorced or separated individuals report poor
QoL, which is the highest within marital status.
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Table 3
Marital status and QoL Crosstabulation
QoL
Marital status

1 Single

2 Married

3 Divorced
or separated

4 Widowed

5 Engaged

www.akdenizkongresi.org

Count
Expected
Count
% within
marital
status
% within
QoL
% of Total
Count
Expected
Count
% within
Marital
status
% within
QoL
% of Total
Count
Expected
Count
% within
marital
status
% within
QoL
% of Total
Count
Expected
Count
% within
marital
status
% within
QoL
% of Total
Count
Expected
Count
% within
marital
status
% within
QoL
% of Total

Total

259

Very
good
41

321,7

266,3

39,1

723,0

9,7%

45,6%

35,8%

5,7%

100,0%

69,7%

72,2%

75,7%

71,7%

77,4%

73,8%

2,3%
8

7,1%
17

33,7%
73

26,4%
76

4,2%
9

73,8%
183

6,2

18,1

81,4

67,4

9,9

183,0

4,4%

9,3%

39,9%

41,5%

4,9%

100,0%

24,2%

17,5%

16,7%

21,1%

17,0%

18,7%

,8%
1

1,7%
4

7,4%
7

7,8%
6

,9%
0

18,7%
18

,6

1,8

8,0

6,6

1,0

18,0

5,6%

22,2%

38,9%

33,3%

,0%

100,0%

3,0%

4,1%

1,6%

1,7%

,0%

1,8%

,1%
0

,4%
0

,7%
3

,6%
3

,0%
0

1,8%
6

,2

,6

2,7

2,2

,3

6,0

,0%

,0%

50,0%

50,0%

,0%

100,0%

,0%

,0%

,7%

,8%

,0%

,6%

,0%
1

,0%
6

,3%
23

,3%
17

,0%
3

,6%
50

1,7

4,9

22,2

18,4

2,7

50,0

2,0%

12,0%

46,0%

34,0%

6,0%

100,0%

3,0%

6,2%

5,3%

4,7%

5,7%

5,1%

,1%

,6%

2,3%

1,7%

,3%

5,1%

Very
poor
23

Poor

Moderate

Good

70

330

24,3

71,6

3,2%
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Table 4 shows that higher QoL is more related to higher income category.
Table 4
Monthly income and QoL Crosstabulation
QoL

Monthly income
1

2

3

Count
Expected Count
% within monthly
income
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within monthly
income
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within monthly
income
% within QoL
% of Total

Very
poor
28
25,2
3,7%

78
73,9
10,4%

344
332,3
46,1%

84,8%
2,9%
5
7,6
2,2%

80,4%
8,0%
19
22,4
8,4%

15,2%
,5%
0
,2
,0%
,0%
,0%

Total

263
275,2
35,2%

Very
good
34
40,4
4,6%

747
747,0
100,0%

78,9%
35,1%
88
100,5
38,9%

72,9%
26,8%
97
83,3
42,9%

64,2%
3,5%
17
12,2
7,5%

76,2%
76,2%
226
226,0
100,0%

19,6%
1,9%
0
,7
,0%

20,2%
9,0%
4
3,1
57,1%

26,9%
9,9%
1
2,6
14,3%

32,1%
1,7%
2
,4
28,6%

23,1%
23,1%
7
7,0
100,0%

,0%
,0%

,9%
,4%

,3%
,1%

3,8%
,2%

,7%
,7%

Poor

Moderate

Good

Percent distribution based on residential areas indicates that 22% of the respondents were
from heavy pedestrian area, 13.2% from intensive transit junctions, 6.8% from the secondary
pedestrian area, 10% from heavy public transportation junctions, 44.5% from car dependent
neighborhoods and 3.5% from remote villages and small towns. The distribution of QoL with
respect to age indicates positively skewed behavior for both males and females. QoL modal
ages for females are 30 and 35 and for males is 24.
Table 5 shows that vehicle dependent neighborhoods report higher rates of higher QoL
compared to the other regions.

Table 5
Location and QoL Crosstabulation
QoL
Location
Heavy
pedestrian

Public
transport

Count
Expected Count
% within location
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within location
% within QoL

www.akdenizkongresi.org

Very
poor

Poor

5
7,3
2,3%
15,2%
,5%
6
3,3
6,1%
18,2%

26
21,4
12,0%
26,8%
2,7%
11
9,7
11,2%
11,3%
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Moderate
86
96,1
39,8%
19,7%
8,8%
48
43,6
49,0%
11,0%

Total
Good

Very
good

91
79,6
42,1%
25,2%
9,3%
29
36,1
29,6%
8,0%

8
11,7
3,7%
15,1%
,8%
4
5,3
4,1%
7,5%

216
216,0
100,0%
22,0%
22,0%
98
98,0
100,0%
10,0%
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Secondary
pedestrisn

Intensive
transit
junctions

Vehicle
dependent
neighborhoods

Remote
neighborhoods

% of Total
Count
Expected Count
% within location
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within location
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within location
% within QoL
% of Total
Count
Expected Count
% within location
% within QoL
% of Total

,6%
3
2,3
4,5%
9,1%
,3%
5
4,3
3,9%
15,2%
,5%
14
14,7
3,2%
42,4%
1,4%
0
1,1
,0%
,0%
,0%

1,1%
10
6,6
14,9%
10,3%
1,0%
10
12,8
7,8%
10,3%
1,0%
38
43,2
8,7%
39,2%
3,9%
2
3,4
5,9%
2,1%
,2%

4,9%
33
29,8
49,3%
7,6%
3,4%
57
57,4
44,2%
13,1%
5,8%
197
194,0
45,2%
45,2%
20,1%
15
15,1
44,1%
3,4%
1,5%

3,0%
20
24,7
29,9%
5,5%
2,0%
50
47,5
38,8%
13,9%
5,1%
156
160,6
35,8%
43,2%
15,9%
15
12,5
44,1%
4,2%
1,5%

2019
,4%
1
3,6
1,5%
1,9%
,1%
7
7,0
5,4%
13,2%
,7%
31
23,6
7,1%
58,5%
3,2%
2
1,8
5,9%
3,8%
,2%

10,0%
67
67,0
100,0%
6,8%
6,8%
129
129,0
100,0%
13,2%
13,2%
436
436,0
100,0%
44,5%
44,5%
34
34,0
100,0%
3,5%
3,5%

Respondents who live in secondary pedestrian areas and heavy transit junctions are
mostly disturbed by air pollution. About 80% had a monthly income less than 4000 (below
poverty line) and 20% had 4000 or more. About 88% of those living in remote villages and
towns, about 75% of those living in central pedestrian areas, about 80% of those living in
heavy public transportation junctions, about 81% of those living in secondary pedestrian
areas, 80% of those living in vehicle transit junctions and 83% of those living in car
dependent neighborhhods have an income level below poverty line.
Table 6
QoL percentages based on perceived variables
QoL
very dissatisfied with
Air pollution
Lack of green space
Bad public transportation
Water quality
Presence of Syrians
Neighborhood safety
Housing cost

Very poor

Poor

Moderate

Good

Very good

4,0%
4,5%
4,3%
15,2%
4,2%
10,4%
6,9%

12,8%
14,2%
14,8%
21,6%
12,4%
17,4%
17,6%

44,5%
35,8%
37,2%
10,6%
41,5%
34,7%
37,8%

32,1%
38,6%
36,5%
13,9%
35,3%
30,6%
30,5%

6,6%
6,8%
7,2%
17,0%
6,5%
6,9%
7,3%

Total (N=980)
28,0%
18,0%
28,3%
13,4%
41,0%
14,7%
23,8%

Table 6 shows QoL percentages based on perceived spatial variables. 15.2% of 13.4%
who are very dissatisfied with water quality, 4% of 28% who are very disturbed by air
pollution, 4.3% of 28.3% who are very displeased with bad public transportation, 4.5% of
18% who are very dissatisfied by lack of green space, 4.2% of 41% who are very displeased
with presence of the Syrians, 10.4% of 14.7% who are dissatisfied with neighborhood safety,
and 6.9% of 23% who are very displeased with the cost of housing report very poor QoL.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

278

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Relationship Between Objective Spatial Variables and QoL
The effects of vehicle transit junctions and public transport areas relative to central
pedestrian areas over QoL are negative and statistically significant. Table 7 shows the
outcomes for QoL using OLM. Reference category of objective spatial variables is central
pedestrian areas. The three values of each area under QoL column indicate AME of the areas
over lower QoL, moderate QoL and higher QoL.
Through health status, the marginal effect of OS over QoL in the first column of Table
7, shows that, on average, those living in public transport areas are 17.9 pp less likely than
those living in central pedestrian areas to say they have higher QoL in the last two weeks. The
third column of Table 7 shows that, on average, those living in intensive transit junctions are
13.7 pps less likely than those living in central pedestrian areas to have higher QoL in the last
two weeks. Alternatively, spatial effects of moving from central pedestrian areas to intensive
transit junctions decreases the probability of higher QoL in the last two weeks, i.e. Pr(QoL=3)
by 0.137. Overall the results in Table 7 indicates that QoL is more related to central
pedestrian areas.
Table 7
Average marginal effect of OS variables over quality of life
OS variables
Reference: Central
pedestrian areas

Secondary pedestrian
areas

Vehicle intensive transit
junctions

Public transport areas

Vehicle dependent
neighborhoods

www.akdenizkongresi.org

Socio-economic

QoL
Socio-economic
Social Capital
Perceived Spatial

.025
(.031)
.037
(.051)
-.062
(.082)
.074**
(.037)
.082
(.050)
-.156*
(.085)
.089**
(.044)
.090*
(.051)
-.179**
(.091)
.024
(.032)
.037
(.053)
-.061
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.023
(.031)
.034
(.050)
-.058
(.081)
.069*
(.037)
.077
(.050)
-.146*
(.085)
.087**
(.044)
.087*
(.049)
-.173*
(.090)
.023
(.032)
.034
(.052)
-.057

Socio-economic
Social Capital
Perceived Spatial
Income inequality
.019
(.031)
.029
(.049)
-.048
(.080)
.066*
(.037)
.071
(.048)
-.137*
(.084)
.081*
(.044)
.080*
(.049)
-.161*
(.088)
.018
(.033)
.027
(.051)
-.046
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Remote neighborhoods

N
McFadden Pseudo R2

(.085)
.025
(.029)
.037
(.049)
-.062
(.078)
980
.0423

(.084)
.025
(.029)
.037
(.048)
-.061
(.077)
980
.0482

2019
(.083)
.022
(.029)
.032
(.047)
-.054
(.076)
980
.0519

**Significant

at 5%,*Significant at 10%, Socio-economic is health status, social capital is human trust, perceived spatial is
neighborhood safety, robust standard errors are in paranthesis

Relationship Between PS Variables and QoL
Table 8 indicates that spatial effect of QoL is more related to satisfaction with housing
cost. The first column shows that, on average, satisfaction with housing cost vs.
dissatisfaction increases the probability of being in higher category of QoL by 14.3 pp (i.e. the
effect of satisfaction with neighborhood safety vs. dissatisfaction on the higher QoL is an
average increase of 14.3 pp), decreases the probability of being in moderate or lower category
of QoL by 7.2 pp and decreases the probability of being in lower category of QoL by seven
pp.
Table 8
Average marginal effects of PS variables over QoL using OLM
QoL
Perceived variables

Air pollution

Not disturbed with
presence of Syrians vs
very disturbed

Not disturbed with bad
public transportation

Satisfied with water
quality vs very dissatisfied
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Socio-economic

Socio-economic
Objective spatial

.040***
(.016)
.050**
(.022)
-.090**
(.038)
-.056
(.030)
-.088
(.063)
.143
(.092)
-.045
(.028)
-.062
(.045)
.108
(.072)
-.046
(.028)
-.076
(.041)

.036**
(.017)
.044*
(.023)
-.080**
(.039)
-.052
(.031)
-.080
(.063)
.132
(.093)
-.046
(.028)
-.063
(.044)
.109
(.071)
-.050
(.029)
-.080
(.048)
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Socio-economic
Objective spatial
Income inequality
.036**
(.017)
.044*
(.023)
-.080**
(.039)
-.053
(.031)
-.080
(.063)
.132
(.093)
-.045
(.027)
-.062
(.043)
.107
(.070)
-.052
(.029)
-.081
(.048)
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Not disturbed with lack of
green space vs very
disturbed

Satisfied with
neighborhood safety

Satisfied with housing cost

N
Pseudo R2 McFadden’s

.122
(.076)
-.030
(.028)
-.043
(.041)
.073
(.068)
-.068**
(.030)
-.058***
(.020)
.127***
(.049)
-.070***
(.024)
-.072***
(.023)
.143***
(.045)
980
.0387-.0430

.130
(.076)
-.025
(.028)
-.035
(.040)
.061
(.068)
-.062**
(.030)
-.052**
(.021)
.114**
(.049)
-.069***
(.024)
-.070***
(.023)
.138***
(.045)
980
.0431-.0480

2019
.134
(.076)
-.026
(.028)
-.036
(.040)
.062
(.068)
-.064**
(.030)
-.054***
(.020)
.118**
(.049)
-.069***
(.024)
-.069***
(.023)
.138***
(.045)
980
.0467-.0517

Through health status, the effect of satisfaction with housing cost over good QoL is positive
(0.143 pp) and significant (p<0.005). Similarly, the effect of satisfaction with neighborhood
safety over good QoL is positive (0.127 pp) and significant (p<0.005). Through health status,
social capital, objective spatial and sosyo-spatial variables, the effect and significance remains
about the same as shown in the second and third column. Although direct effect of
employment status is not significant to explain higher QoL, the effect of satisfaction with
housing cost through employment status is stronger and more significant than through health
status. Through employment status only, the positive effect of satisfaction with housing cost
and with neighborhood safety is 0.034 pp higher relative to dissatisfaction.

Interaction Effects
Using model 2 interaction effects are estimated. The retireds living around intensive
transit junctions and the unemployeds in car dependent neighborhoods seem to have higher
QoL relative to those currently employed in heavy pedestrian areas. Those who are neutral
about neighborhood safety in intensive transit junctions and remote neighborhoods seem to
have lower QoL relative to those dissatisfied with neighborhood safety in central pedestrian
areas. Those very satisfied (b=-2.95; p< 0.0001) and neutral (b=-2.03; p< 0.05) with housing
cost in remote neighborhoods and very satisfied (b=-1.31; p< 0.05) in public transport areas
have lower quality of life than those who are dissatisfied with housing cost in central
pedestrian areas. Those who are disturbed, neutral and not disturbed by air pollution in remote
neighborhoods seem to have substiantially lower QoL(b=-15.00; p< 0.0001) than those very
disturbed by air pollution in central pedestrian areas. Those who are certainly not disturbed
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with air pollution in public transport areas seem to have substiantially higher QoL (b=15.3; p<
0.0001) than those very disturbed by air pollution in central pedestrian areas.

Discussion
The study determined the differences in the spatial effects of quality of life. Quality of
life was measured at location levels in Adana. Descriptive findings indicated that Adana
residents are poor and deprived, which is in line with Turkish Statistical Institute 2016 income
and living conditions survey NUTS 2 regional results indicating that the region with the
highest relative poverty rate based on income was Adana with 15.9 percent where the poverty
line calculated on the basis of 50 percent of the median income that is equivalent to the
households disposable individual income for each region. Adana is quite distressed by
unhealthy urbanization, transportation, city traffic and has some environmental issues. Policy
orthodoxy may claim that these urban problems are the result of intrinsic micro-spatial
failures of people and places (Rae 2011). Opposing this claim Sampson (2003) points to the
need for new measurement strategies as well as theoretical frameworks that do not simply
treat the neighborhood as a “trait” of the individual.
Through locations being in good health status vs. poor health status has significantly
increased the average probability of being in moderate or lower QoL category, and adding SC
and PS, and then SS to the same model have increased the AME and their significance. The
spatial significance of increasing AME of good health status on moderate QoL has increased
while spatial significance of decreasing AME of good health vs. poor health on both lower
and higher QoL remained the same, less than point one percent.
The highest QoL is most likely in central pedestrian areas, which was confirmed by
model 1 estimation results indicating that the effects of locations relative to central pedestrian
areas over higher QoL are negative. This result was in line with Ala-Mantila et al. (2018). It
seems that perceived spatial variables are more impotant than objective spatial variables,
which was confirmed by showing that the perceived effects were more significant than
objective spatial effects. Evidence on neighborhood perception effects indicates that
satisfaction with housing cost was more related to higher QoL than satisfaction with
neighborhood safety. For environment perception, it seems that higher QoL was related to
disturbance with air pollution.
Interaction effect results indicate that positive perceptions in intensive public transport
and vehicle transit junctions relative to negative perceptions in central pedestrian areas report
lower QoL. An interesting result is that the retireds living around intensive transit junctions
and the unemployeds living in car dependent neighborhoods seem to have higher QoL relative
to those currently employed in heavy pedestrian areas. Regardless of the degree of
disturbance from air pollution, remote neighborhoods report lower QoL than those very
disturbed with air pollution in central pedestrian areas.
Policy makers should consider determinants of higher QoL and generate new policies
to give more adequate services to neighborhoods of Adana to enhance quality of life.
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Appendix
OS variables are the regions described as follows.
“1=heavy pedestrian areas (Atatürk St, Ziyapasa Boulevard (Blvd), Gazipasa Blvd, Baraj
Road (Rd) & Kenan Evren Blvd),
2=public transportation junctions (Atilla Altıkat, Cemalpasa Groseri, Hospitals, İller Bank,
Seyhan Municipality, Küçüksaat (small-clock tower) and Cumhuriyet regulator bridge),
3=secondary pedestrian areas (Old stadium, Along Sular St, Tepebag, Resatbey, Kurtulus,
Meydan&Metro, Saydam St.&Metro, Alidede-Big clock tower),
4=intensive transit junctions (Dörtyol, Hospitals, İller Bank, Optimum, Mavi Blvd-Groseri,
Kurttepe Anadolu High School, Cetinkaya-Seyhan Municipality, Metro Rd, Sular-Train
station, Bus terminal arounds),
5=car dependent neighborhoods (Cukurova Huzurevleri, Turgut Ozal Blvd, Yuzuncuyıl
Houses, Kurttepe and outer neighborhoods(nbhds), Sarıcam outer nbhds, Yüregir outer nbhds
ve Seyhan outer nbhds) and
6=remote neighborhoods (Alihocalı, Kokluce, Havutlu, Dogankent, Solaklı, Kucukdikili,
İncirlik, Kurkculer etc.)”
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HATIRALARDA İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN BALKAN
SAVAŞLARINDAKİ ROLÜ
Denizhan ÖZSOY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin etkisi oldukça
büyüktür. Askeri Tıbbiye öğrencilerinin kurduğu bu cemiyetin düşüncesi haline gelen
İttihatçılık kavramı zamanla aynı düşünceye sahip insanlar için adeta temel prensip haline
gelmiştir.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin Balkanlardaki rolü incelendiğinde üç temel politikanın
olduğu göze çarpar.İlk politika Makedonya sorununu pazarlıklar ve uzlaşma yoluyla çözme
planıdır. Ancak bu plan 31 Mart Vakası ile rafa kaldırılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti
yeniden 31 Mart Vakasına benzer bir olayla karşılaşmamak için yasal önlemler almaya
başlamıştır. Bu durum ikinci politika olan sorunları kanun yoluyla çözme sürecini de
beraberinde getirmiştir.Üçüncü politika ise, silah zoruyla dirliği sağlama çabalarıdır.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin sonunu Trablusgarp Savaşı ve Aralık 1911 seçimleri
getirmiştir. Baskı ile tekrar iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti, sonun gelişini
durduramamıştır.
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Balkanlardaki rolü incelendiğinde o döneme dair
yazılmış hatıraların azlığı dikkati çeker. Bu çalışma ile dönemin hatıratlarının incelenerek,
konuyla ilgili kapsayıcı bir çalışma yapılmak istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hatırat, İttihat ve Terakki,Balkan Savaşları, Osmanlı Devleti,31
Mart Olayı.

Giriş
Hatıralarda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Balkanlar Savaşlarındaki Rolü
İngiltere, Fransa, Avusturya –Macaristan, Almanya ve Rusya gibi devletlerin uzun yıllar
tahrik, himaye ve destekleme politikaları ve özellikle Çarlık Rusya’nın bu bölgede takip ettiği
“Panslavist” politikanın sonunda Balkanlarda Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanmış
dört Balkan devleti kurulmuştu: Bunlar Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve
Bulgaristan’dı.Osmanlı Devletinden bağımsızlığını kazanan bu dört
Balkan
devleti,topraklarını Osmanlı Devleti aleyhine genişletmek politikasını takip ediyorlar fakat
aralarındaki siyasi, dini ve diğer bazı nedenlerden kaynaklanan anlaşmazlıklarından dolayı bir
araya gelerek bir ittifak oluşturamıyorlardı. Balkan Savaşlarının hemen öncesinde İttihat ve
Terakki iktidarı bölgede asayişin ve sükunetin sağlanması amacıyla başta “Kilise
meselesi(Bulgaristan’la Yunanistan arasında büyük bir anlaşmazlığa yol açan “Kilise imtiyazı”
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meselesini, dönemin İttihatçı hükümetinin çıkardığı“ Kiliseler ve Okullar Kanunu” ile ortadan
kaldırmıştı)olmak üzere Balkan devletlerinin aralarındaki birçok anlaşmazlık konularının
çözülmesini sağlamıştı.Bunun sonucunda Bulgar,Sırp ve Yunanlar Osmanlı aleyhine
birleşeceklerdi.Uzakdoğu’da 1905’te Japonlara yenilen Rusya’nın yeniden dış politikasını
Balkanlar’a çevirmesi ve Balkan devletleri arasında Osmanlı Devleti aleyhine bir ittifak
oluşturma çabalarına girmesi,Balkan devletleri arasında kısa bir süre sonra bir ittifakın
oluşmasını sağlamıştı.1
Osmanlı Devleti’ne saldırarak Makedonya topraklarını ele geçirmek ve aralarında
paylaşmak esası üzerine Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ arasında bir ittifak
oluşmuştu.Balkan ittifakının oluşmasında;Balkan devletlerini birleştirerek Türkleri
Avrupa’dan atmak ve Rus hakimiyetini Balkanlar’a yaymak isteyen Rusya’nın Panislavizm
idealinin büyük rolü vardır.Balkan devletleri, uzun zamandır çıkacak bir savaş için askeri
hazırlıklarını tamamlamışlardı.8 Ekim 1912’de Karadağ, Osmanlı Devleti’ne savaş ilan
etti.Diğer Balkan devletleri de 13 Ekim 1912’de Makedonya’ya özerklik verilerek yeni
reformların yapılmasını ön gören bir nota verdiler.Makedonya’nın paylaşılmasını iç işlerine
müdahale olarak gören Osmanlı Devleti , Balkan devletlerine savaş ilan etti.Osmanlı Devleti,
Balkan Savaşı’na çok kötü şartlar altında girmişti.Savaş ilanı üzerine İstanbul’da yapılan
toplantıda birçok devlet adamı ve kumandanı,”Ordunun birçok noksanı olduğunu, askerin talim
ve eğitimi ile teşkilat,teçhizat ve iaşenin yetersiz olduğunu, isyan ederler diye askerlere silahsız
eğitim yaptırıldığını, birçok askerin mekanizma ve tapa çevirmesini dahi bilmediğini
söylemişler ve savaştan kaçınılmasını ısrarla belirtmişlerdi.Buna rağmen savaşı iktidara
gelmek için bir fırsat olarak değerlendiren İttihatçı devlet adamları ve subaylar savaş yanlısı
olmuşlardı.2
Savaş öncesi Osmanlı yöneticileri, Rusya’nın Balkanlar’da bir savaş çıkmasına
müsaade etmeyeceği şeklindeki vaadine inanarak, Rumeli’de yetişmiş ve eğitimli olan 120
tabur askeri terhis etmek veya izne göndermek gibi inanılmaz bir hata ve gaflete
düşmüşlerdi.Yine savaş öncesi Sırbistan’ın Almanya’dan aldığı top ve ağır silahların Türk
topraklarından geçirilerek Sırbistan’a gönderilmesine izin verilmesi suretiyle, kısa süre sonra
Osmanlı Devleti’ne karşı savaşa girecek olan Sırp ordusunun güçlenmesine imkan
verilmiştir.Ayrıca ordunun düzenli savaş planı bile yoktu.Savaşta ordunun kullanacağı silah,
cephane ve diğer teçhizat zamanında ilgili yerlere sevk edilememişti.Bütün bu olumsuzlukların
yanında ordu subayları arasında siyaset ve particilik başlamış, İttihatçı olan subaylarla karşıtları
arasında savaş öncesinde var olan çekişme ve sen ben davası had safhaya çıkmıştı.Balkan
Savaşı’nda Osmanlı orduları , iki cephede dört Balkan devletinin ordularıyla savaş yapmıştır.Bu
cepheler: Doğu Cephesi ve Batı Cephesi’dir.Doğu Cephesinde Bulgarlarla, Batı Cephesinde ise
öncelikle Sırplarla savaşılmıştır.Her yönden büyük sıkıntılar ve imkansızlıklar içinde savaşa
başlayan Osmanlı orduları, özelikle cephede siyasi çekişme ve particilik kavgası yapan
subayların savaşı ihmal etmelerinin de bir sonucu olarak, bütün cephelerde kısa sürede bozguna
uğradılar.Bulgar ordularını Babaeski-Lüleburgaz hattında durduramayan Doğu ordusu,
Çatalca’ya kadar çekildi ve burada savunma hattı oluşturdu.Bulgar ordusu, Gelibolu
Yarımadası hariç,Edirne ve Trakya’yı ele geçirdi.Komonava’da Sırp ordusuna yenilen Türk
1
2

Şerif Aksoy,İttihat ve Terakki,İstanbul 2013,s.79-80.
Aksoy,age.,s.80-81.
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ordusu Batı cephesinde de bozguna uğradı.Özellikle Bulgar ve diğer Balkanlı devletlerin
orduları, ele geçirdikleri şehirlerde, kasaba ve köylerde eşi benzeri görülmemiş vahşet, katliam
ve barbarlık yaptılar.Edirne, Yanya ve İşkodra Kaleleri kendilerini umursuzca
savundular.Diğer taraftan Yunanlar ciddi bir direnme görmeden Selanik’i ve Ege Denizi’ndeki
adaları ellerine geçirdiler.İngiltere ve Fransa savaşın bu boyutlara gelmesinden kendi
menfaatleri açısından kaygı duyuyorlardı.Bu nedenle savaşa müdahale ederek Londra’da bir
konferansın
toplanmasını
kararlaştırdılar.Londra
Konferansı’na
İngiltere,Fransa,Almanya,Rusya ,Avusturya ve İtalya gibi büyük devletlerin yanı sıra Balkan
savaşına katılan Bulgaristan,Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ devletleriyle Osmanlı
katılmıştır.Osmanlı Hükümeti’nin Ege Adaları ile Edirne‘yi Balkan devletlerine bırakmamak
konusundaki tutumu nedeniyle konferans uzamış ancak yapılacak bir şey olmadığı için,Kamil
Paşa başkanlığındaki Osmanlı Hükümeti , şartları kabul etmeyi kararlaştırdığı günlerde
İstanbul’da “Babıali Baskını” diye anılacak olan ve hükümet değişikliği ile sonuçlanan darbe
olmuştur.İttihat ve Terakki Partisinin başta Enver Paşa olmak üzere bir grup subay ,fedai takımı
ve halktan oluşan taraftarları, Balkan Savaşındaki başarısızlıktan mevcut hükümeti sorumlu
tutmuş ve hükümet binasına yaptıkları bir baskınla Kamil Paşa Hükümetini istifa
ettirmişlerdir.Babıali Baskını olarak siyasi tarihimize geçen bu olayla İttihat ve Terakki Partisi
iktidarı tam anlamıyla ele geçirmiş ve kendi mutlak otorite ve hakimiyetlerini kurdukları İttihat
ve Terakki Dönemi başlamıştır.Mahmut Şevket Paşa başkanlığında kurulan yeni Osmanlı
hükümetinin Edirne’yi düşmana bırakmamak amacıyla Londra Konferansının kararlarını kabul
edilmeyeceğinin muhatap taraflara bildirilmesi üzerine ,cephelerde savaş tekrar başladı.Ancak
bu kez de Osmanlı orduları yenilmiş ve daha çok toprak kaybına uğramıştı.Sekiz ay boyunca
Bulgar kuşatmasına dayanan Edirne düşman eline geçti.Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti,
Londra Konferansı kararlarını kabul edeceğini bildirdi.Savaşın devlet ve toplum hayatındaki
acılarının sarmaya çalışıldığı günlerde Balkanlarda savaş yeniden başladı.Özellikle Londra
Konferansında Bulgaristan’a geniş topraklar verilmesi diğer Balkan devletlerinin tepkisine yol
açtı.Osmanlı da bu durumdan istifade ederek Bulgaristan’a savaş ilan ederek ikinci Balkan
Savaşı’na katıldı.Türk orduları Edirne başta olmak üzere bazı şehir ve kasabaları ele
geçirdi.Büyük devletlerin müdahalesi ve tepkisiyle karşılaşan Osmanlı Devleti, ordularını daha
ileriye gönderememiştir.Mevcut kazançları yeterli görmek zorunda kalan Osmanlı Devleti
,Bulgaristan’la 29 Ekim 1913’te İstanbul Antlaşmasını yaparak savaşa son verdi.3

Şimdi hatıralardaki İttihat ve Terakkinin politikalarını inceleyelim:
İlk politika Makedonya sorununu pazarlıklar ve uzlaşma yoluyla çözme(1908 Nisan
1909) planıdır. Ancak bu plan 31 Mart Vakası ile rafa kaldırılmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti
yeniden 31 Mart Vakasına benzer bir olayla karşılaşmamak için yasal önlemler almaya
başlamıştır.Bu durum ikinci evre olan sorunları kanun yoluyla çözme (1909) sürecini de
beraberinde getirmiştir.
29 Temmuz 1909 tarihinde çıkarılan basın-yayın kanunu ile halk, imparatorlukta
tanınan dinlere, mezheplere ve halk gruplarına yönelik her türlü saldırı ve hakarete para ve hapis
cezası ön görülmüştür. Bütün bu uygulamalar ancak Bulgar ve Yunan ittifakının daha da
3
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güçlenmesinden başka hiçbir işe yaramamıştır. Sonrasında ise silah zoruyla Rumeli’deki düzeni
sağlama (1910) çabaları İç Makedonya Devrimci Örgütü’nün bomba yüklü eşekleriyle
yaptıkları eylemleri de beraberinde getirmiştir. Son aşama da ise İttihat ve Terakki Cemiyetine
karşı muhalefetin oluşması ve iktidarının bitişi yer alır.(1911 -Temmuz 1912)
Sonuç itibariyle İttihat ve Terakki Cemiyetinin sonunu Trablusgarp Savaşı ve Aralık
1911 seçimleri getirmiştir.1913 Babıali baskını ile tekrar iktidara gelen İttihat ve Terakki
Cemiyeti sonun gelişini durduramamıştır.
Osmanlı Devleti’nin Rumeli ve Makedonya problemini çözmeye dair yaptıklarını üç
başlık altında inceleyebiliriz:
1.Barış Yanlısı ve Pazarlık Sürecine Dayalı Dönem(Haziran 1908-Nisan 1909)
2.Yasa Gücüyle Osmanlı Dirliğini Sağlama Dönemi(Nisan, 1909-1910)
3.Silah Zoruyla Dirliği Sağlama Çabaları(1910)
Bu çabalar gelişen muhalefet ve Balkan savaşlarının patlak vermesiyle büyük toprak kayıpları
ile bir neticeye ulaşmamıştır. Hatta bu birliği sağlama çabaları Balkan devletlerinin bağımsızlık
hareketlerini daha da körüklemiştir.
Samih Nafiz Tansu yazmış olduğu “Ya Devlet Başa, Ya Kuzgun Leşe İttihat ve Terakki”
adlı kitabında İttihat ve Terakki’yi çok iyi tanıyan Galip Vardar’ın anılarını paylaşmaktadır.Bu
hatıratta Balkan Savaşı ve cemiyetin yaptıkları ise şu şekilde anlatılır:”Harp patlamış
,Karadağ’ı, Bulgaristan onu Sırbistan takip etmiştir.Daha sonra kolay elde edilecek bir zaferden
hissesini almak üzere Yunanistan da bu ziyafete karışmış bulunuyordu.Hep yaslı ve güya
tecrübe görmüş zevattan mürekkep kabine , şimdi hararetli bir harp taraftarı olmuş köylerine
henüz varmış delikanlıları tekrar askere çağırıyor,İttihat ve Terakki taraftarıdır damgasıyla
tekaüde sevk ettiği zabitanı yeniden hükümetlerinin (1 Teşrinievvel 1328-14 Teşrinievvel
1912) tarihinde verdikleri ültimatomla Makedonya’da yapılacak ıslahata, duvel-i muazzama
mümessilleri yanında bu iki devletin de murahhaslarının bulunmasını istemeleri, Osmanlı
İmparatorluğu işlerine dünkü uşakların karışmasından başka bir şey olmadığı gibi,Trakya’daki
birliklerin derhal terhisini istemeleri küstahlığın son mertebesi sayılıyordu.4
Balkan Harbi bütün şiddetiyle başlamıştı.Kırklareli ve Lüleburgaz Meydan Savaşlarını
kaybetmiş olan Osmanlı ordusu , yağan yağmurlardan göller,bataklıklar haline gelmiş
yollardan, vıcık vıcık çamurlu tarlalardan geçmek zorunda idi.Kaldı ki büyük bir korku ve
heyecana kapılmış olan halk da çoluğu çocuğu ,sepeti sandığı ile yolları tıkamış,gömülmüş top
arabalarına, mekkâre alaylarına yol vermez olmuştu.Bir mahşer, bir ana baba günü idi.Her
tarafta feryattan, iniltiden geçilmiyordu.Bozuk düzen birliklerin gelip takıldığı Çatalca
Müstahkem Mevkii’nde , bozguncu askeri tutmak için hükümet kudretinin fevkinde mesai sarf
ediyordu.5
Talat Paşa da hatıralarında Balkan milletlerinin bağımsızlık sürecini ve hükümetin
tavrını şu şekilde anlatır:“Bulgaristan 1908 senesinde, İstanbul’daki maslahatgüzarı Bay
Eşşof’un ziyafete davet edilmediği bahanesini ileri sürerek Şarki Rumeli’yi Bulgaristan’a ilhak
ile krallığı ilan ederken diğer taraftan da Avusturya ortada hiçbir sebep olmaksızın Bosna
Hersek’i ilhak ettiği halde iki hükümet grubu da bunu protesto etmek cesaretini
4
5
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gösteremedi.”diyerek durumun vahim olduğunu gözler önüne serer.Ardından
ekler:”Türkiye’ye gelince, o dahili isyan ve ihtilaflarla meşguldü. Ordunun teşekkül tarzı
değiştirilmiş, fakat yeni nizam henüz tatbik olunmamıştı.O sırada iktidar mevkiinde bulunan
Gazi Muhtar Paşa kabinesi, Avrupa’nın bir harbe müsaade etmeyeceği kanaati ile olacak, talim
maksadı ile silah altına çağrılmış olan kıtaları, yani takriben 100 bin kişiyi terhis etmişti.Fakat
harp çıkınca ordu tuhaf bir vaziyette kaldı.Bir taraftan kıtalar terhis edilirken diğer taraftan
yeni kıtalar silah altına alınıyor ve kadrolar değişmiş olduğundan ne subaylar askerleri ve ne
de askerler subaylarını tanımıyordu.Böyle karmaşık bir ordu ile harp, Türkiye için daha
başlamadan kaybedilmişti.”der.6
İsmet İnönü de hatıralarında Balkan Harbi ve İttihat ve Terakkinin durumunu şu şekilde
anlatır: “Bir Balkan Harbi’nin geleceğini daima beklediklerini ama bu harbin böyle bir yenilgi
ile biteceğine hiçbir zaman ihtimal vermediklerini nakleder.”Ayrıca Balkan devletleri
arasındaki anlaşmazlıklardan faydalanılarak Enver Paşa tarafından alındığını ve Binbaşı olarak
emrine verildiğinden bahseder. Daha sonra hükümetin genel durumundan bahseder.
“Balkan Harbinde Rumeli’deki bozguna karşılık Çatalca hattında, derin sefaletlere ve
özellikle hastalıklardan büyük kayıplara rağmen başarılı bir savunma yapılıyordu. İstanbul bu
sayede kurtulmuştu.Ama ordunun ve eski ordulu şöhretlerinin itibarı sarsılmıştı.Zaten aslında
herkesçe beklenen bu harbe hükümet, hem siyasi anlayış hem de ordu durumu bakımından
tamamen hazırlıksız girmişti.Kabineler;harp ilanından pek az önce Balkan devletleri arasında
yapılan ittifak anlaşmalarından bile haber alamamışlardı.Böylece 12 Mart 1912’de
Bulgaristan’la Sırbistan ve 29 Mayıs 1912’de de Yunanistan ile Bulgaristan arasında ittifak
anlaşması imzalanınca Balkan birleşmesinin temeli geldi. Karadağ’ın bu birleşmeye dahil
olmasıyla Balkan ittifakı tamamlandı. Halbuki bu hazırlıklar sırasında Osmanlı Hariciye Nazırı
Asım Bey parlamentoda şöyle teminat veriyordu:
“—Balkanlardan imanım kadar eminim!...”
“Gazi Muhtar Paşa’nın kabinesi aciz kararsız ve verimsizdi.Gerçi harp için sadrazamlığa
tecrübeli bir ihtiyar olan Kamil Paşa getirildi.Ama iş işten geçmişti.”diyerek genel durumdan
bahseder.7
İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin liderleri arasında önemli bir yere sahip olan Dr. Nazım
Bey II.Meşrutiyet’in ilanı ve Balkanların durumu hakkında çarpıcı birçok gerçekten bahseder.”
Osmanlı İttihat ve Terakki cemiyeti tarafından 23 Temmuz 1908’de saat 09.10’da,
Manastır’dan Harbiye Nezaret’ine gönderilen çok acele bir telgrafla hürriyetin ilan edildiği
bildirildi.Manastır’da bütün işlere el konuldu ve askerler ,ulema,sivil yetkililer ve papazlar
çağrılarak onlara II.Meşrutiyet’in ilan edildiği duyuruldu.”8 diyerek genel durumdan bahseder.
İttihat ve Terakki Cemiyetinin Balkanlarda uygulamış olduğu 1.süreç olan barış yanlısı
uzlaşmacı dönem hakkında da bilgi veren Dr. Nazım Bey Kıbrıslı Kamil Paşa’nın sadrazamlığa
getirildiğini ve 7 Ağustos 1908’de yeni kabinenin yemin ederek görevine başladığını
anlatır.II.Meşrutiyet’in ilanı ile ilk aylarda herkeste iyimser bir görüşün olduğunu hatta
Makedonya’da çetecilik faaliyetlerini sona erdiğini ifade eder.Fakat bu olumlu havayı üç acı
Bolayır,age.,s.17-18.
Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam,İstanbul 2011,s.74-75.
8
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olayın yani 5 Ekim 1908’de Bulgaristan’ın bağımsız oluşunun yanı sıra 6 Ekim 1908’de
Yunanistan’ın, Girit’i topraklarına katması ile 6 Ekim 1908’de Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak etmesi o iyimser havanın yok olmasına da neden
olmuştur.9
29 Temmuz 1909 tarihinde çıkarılan basın-yayın kanunu ile halk imparatorlukta tanınan
dinlere, mezheplere ve halk gruplarına yönelik her türlü saldırı ve hakarete para ve hapis cezası
ön görmüştür. Balkan savaşlarının hemen öncesinde İttihat ve Terakki iktidarı bölgede asayişin
ve sükunetin sağlanması amacıyla başta “Kilise meselesi(Bulgaristan’la Yunanistan arasında
büyük bir anlaşmazlığa yol açan “Kilise imtiyazı” meselesini,dönemin İttihatçı hükümetinin
çıkardığı” Kiliseler ve Okullar Kanunu” ile ortadan kaldırmıştı.)olmak üzere Balkan
devletlerinin aralarındaki birçok anlaşmazlık konusunun çözülmesini sağlamıştı.Bunun
sonucunda Bulgar,Sırp ve Yunanlılar Osmanlı aleyhine birleşeceklerdi.10
Bütün
bu
uygulamalar saltanatı boyunca bu durumu engellemek için çabalayan Sultan Abdülhamit’in
anılarında anlatılır. Ayşe Osmanoğlunun Babam Abdülhamit adlı hatıratındaki ifadeler
şunlardır: Sultan Abdülhamit “Kiliseler ittifak ettiler mi?”diye sormuş .”Bizim elçiler, ataşe
militerler uyudular mı? Dört devlet ittifak eder de hükümet nasıl haberdar olamaz? Ben
makamda bulunduğum müddetçe daima bunların birleşmesini önledim. Bu ne
gaflet!”11sözleridir ki bu kanunun neticelerinin daha iyi anlaşılması için güzel bir örnektir.
Ziya Şakir’in “Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı Talat-Enver-Cemal Paşalar” adlı
eserinden o döneme dair önemli bilgiler yer almaktadır.Balkan Harbi başladığı zaman,Cemal
Bey artık sivil hizmette bulunmak istemedi.Valilikten istifa ederek İstanbul’a geldi.Harbiye
Nezareti’nden , vazife talep etti.Konya Redif Fırkası Kumandanlığına tayin edildi.Bu fırka ile
Vize’de harbe girdi. Pınar Hisar’da bütün ordu mağlubiyetle geri çekildi.Bu mağlubiyet Cemal
Bey’e çok acı geldi.Kıtayı terk ederek vazifesini Umumi Menzil Müfettişliğine tahvil ettirdi.O
sırada düşman orduları Çatalca müdafaa hattına dayanmış, aciz ve zaaf içindeki Kamil Paşa
kabinesi tarafından zelilâne(alçakça) bir mütareke yapılmıştı.İttihatçılar bu vaziyete tahammül
edememişler, kabineyi devirerek idareyi yine kendi ellerine almaya karar vermişlerdi.Bu
cür’etkârane işe Cemal Bey de iştirak etti.Bab-ı Aliye hücum ederek ,Kamil Paşa kabinesi
devrildi.Bu mesele muvaffakiyetin temini için , Cemal Bey büyük bir zeka ve cesaret esiri
göstermişti.Sadaret makamına getirilen Mahmut Şevket Paşa’nın emriyle İstanbul muhafızlığı,
Cemal Bey’e tevdi edildi.12
Ziya Şakir’in yazmış olduğu bu eserde Balkan Savaşları’nın kaybedilmesine neden olan
ordunun siyasete karışması durumu da anlatılmaktadır.İşte bu sıralarda idi ki artık ordu zabitanı
arasında da fırkacılık girmiş.Gerek İttihatçı ve gerekse muhalif zabitler tarafından muhtelif
namlar altında birtakım gruplar teşekkül etmişti.Orduya giren bu siyaset cereyanı, en büyük bir
tehlike teşkil ediyordu.ve ordunun, her kuvvetin fevkinde olarak bitaraf kalması lazım
geliyordu. İttihat ve Terakki Cemiyeti vaktiyle büyük bir hata etmiş.Meşrutiyet ilanından sonra
,siyasete karışan zabitana müsamaha göstermişti.Bazı büyük düşünceli zevatın:
9

Eyicil,age.,s.123.
Aksoy,age.,s.79.
11
Ayşe Osmanoğlu, Babam Sultan Abdülhamit, İstanbul 2018,s.218.
12
Ziya Şakir, Yakın Tarihin Üç Büyük Adamı Talat-Enver-Cemal Paşalar,İstanbul 2011,s.215.
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-Hudutlarımızı saran düşmanların tehditleri altındayız.Zabitlerimizi, kışlalarından
ayırmayalım,Ordumuzu zayıflatmayalım , diye verdikleri nasihatleri dinlememişlerdi.Fakat
vaziyet vahamet kesbeder etmez, 1912 senesi Mayıs ayında Harbiye Nazırı Mahmut Şevket
Paşa tarafından meclise bir kanun teklif edildi.Bu kanuna nazaran ordu mensupları ,siyasetle
iştigal etmeyeceklerdi.13
Atatürk’ün sırdaşı Kılıç Ali(Asaf Bey) anılarında Meşrutiyet yönetimi ve İttihat ve
Terakki hakkında şu paylaşımlarda bulunmuştur: 1908’de Sultan Abdülhamit’in istibdadına son
vererek meşrutiyet ilan edilmiştir.İkinci meşrutiyet, padişahın istibdadına son vermiş, ama onun
yerine bir partinin(İttihat ve Terakki) istibdadını ve baskısını getirmiştir;yani ülkede bir şey
değişmemiştir.Başlangıçta bir hükümdar ve iki meclis var idiyse de bunların hepsi sözden ve
gölgeden ibaretti.31 Mart olayından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından tahta çıkarılan
Sultan V.Mehmet Reşat, ülkenin kaderi ile ilgili işleri ancak her şey olup bittikten sonra
öğrenebiliyordu.Hiçbir işe karıştığı yoktu.Bütün işleri İttihat ve Terakki çeviriyordu.14
Ülke sınırları saldırıya açıktı; etrafı ,istekleri bitmeyen korkunç düşmanlara
sarılıydı.Doğu Trakya’da ,Edirne’nin batısında sınırlar üzerinde Bulgarlar vardı.Sınırlarda
güvenlik yoktu.Balkan Savaşından çıkan devletin asıl yarası orduydu.Ordu idaresizlik
yüzünden ,bu savaşta beklenen görevi yerine getirememişti.Bu yüzden orduda anarşi
başlamıştı.Ne disiplin kalmıştı ne de büyüklere saygı ve itaat; dolayısıyla ordunun ele alınıp
düzenlenmesi gerekiyordu.15
Şimdi de biraz Ali Fuat Cebesoy’un hatıralarında nelere değindiğine bakalım:1907
Haziranında kıdemli yüzbaşı olduğunda Mustafa Kemal de Selanik’e atandı. Müşiriyet
dairesinde komşu oldular.Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal’in yüksek meziyetlerinin o zaman
belirlediğini Misak-ı Milli projesini o zaman ortaya attığını yazar.Karaferye taraflarında Rum
ve Ulah çeteleri köyleri basıyor,Müslüman ahaliyi taciz ediyorlardı.Eşkıyaların takibine
görevlendirildi.Makedonya dağlarında çetelerin gezip köylerinde Müslümanların acımasızca
boğazlandığı bölgenin adıydı.Mürsteg programı çerçevesinde Tensikat komisyonları
kurulmuştu.Nizamı ordunun işi gücü eşkıya peşinde koşmaktı. Ali Fuat bir kıdem daha alarak
3.Süvari Fırkasına kurmay başkanı oldu.Ali Fuat’ın eniştesi Rahmi Bey hatırlı biriydi,İttihatTerakki mensuplarıyla toplanır,ihtilal eylemleri konuşurlardı.O da Jön Türkler arasına
karışıyordu.Doktor
Nazım,
Postacı
Talat,Mithat
Şükrü,Necmettin
Molla,Ömer
Naci,Enver,Hafız Hakkı,İsmail Canbulat,Cemal Bey…Ağabey’i Mehmet Ali Harbiye’den
Enver’in sınıf arkadaşıydı…Rumeli olaylarında aktif görev almasa da Meşrutiyet’in ilanını
Selanik’te yaşadı.16
Artık makalemize nihayetinde hatıratıyla son noktayı koyacak olan İsmet İnönü
Paşa’nın hatıratındaki değerli bilgileri paylaşmak istiyorum.İttihat ve Terakki hareketinin az
zamanda çok geniş bir yayılma göstermesinin ve Rumeli ordularının subaylarını hemen
tamamıyla kendisine çekmesinin sebeplerinin başında Rumeli tehlikesi geliyordu. Ordunun
talim, terbiyesi ve seferin hazırlıkları en genç subayların anlayabileceği kadar aşikâr surette

Şakir,age.,s.51-52.
Hulusi Turgut,Atatürk’ün Sırdaşı Kılıç Ali’nin Anıları,İstanbul 2018,s.21.
15
Turgut,age.,s.22.
16
Ali Fuat Cebesoy,Milli Mücadele Hatıraları,İstanbul 2017,s.42-43.
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ihmal ediliyor ve memleketin siyasi kaderi Avrupa devletlerinin baskısına teslim edilmiş
görünüyordu.Meşrutiyet inkılabının başarısından sonra yakın Balkan seferine karşı askeri
tehlike hazırlık fikirlerinin temel politika olması fiilen ihmal edilmiştir.Benim kanaatimce
Meşrutiyet inkılabının baş sebebi olduğu gibi, inkılaptan sonra da Balkan sefer ihtimali temel
politika olsaydı 1912-1913 senesindeki askeri felaket vuku bulmazdı.Siyasi ve askeri ihmalleri
şu suretle sıralamak istiyorum:Meşrutiyet ricalinin dahili siyaset idaresindeki tecrübesizlikleri
eski ricalin ehliyetsizlikleriyle birleşince iç politikada huzur teessüs edilememiştir.İnkılapla
beraber Rumeli’de ve Yemen’de iyi niyetle beliren ümitler , basiretsiz haşin muamelelerle
karşılanmıştır.Yemen halkının bir hususiyeti de bizim eski ricalin gözüne çarpmamıştı.Halbuki
diğer Arap memleketleri Osmanlı Devletiyle ilk tutuştukları zamanda bile hemen Avrupalılarla
işbirliği yapmışlardır.Eğer Yemen gailesinden devlet ilk sene kurtulmuş olsaydı , Balkan seferi
esnasında Rumeli’de yüksek kıymette otuz beş taburdan fazla bir kuvvet muharebe meydanında
bulunacaktı.Edirne-Kırklareli meydanına veya Komanova bölgesine gidecek böyle bir ordu,
muharebenin neticesini behemehal değiştirecekti.Yemen hatası üzerinde ısrarımın sebebi ,her
şeyden evvel Balkan Harbinin meydanlarında , büyük bir ordudan lüzumsuz yere mahrum
olmamızdır.Sadece bu sebeple Balkan seferinde askeri zayıflığımızın en ehemmiyetlilerinden
biri sayılır.17
Meşrutiyetle beraber gelen siyaset münakaşaları taraflardan birinin subaylara istinat
etmesiyle vahim ve haşin bir şekil almıştır.Ordunun siyasete iştirak etmesinin ihtilal esnasında
zaruri olan hali ihtilalin başarılmasını müteakip bir türlü kesilememiştir.İttihat ve Terakki
Cemiyeti alıştığı subaylardan ayrılmayı gözüne kestiremiyordu.Bu hal hem siyasi hayatı siyasi
tartışmaları zehirliyor,hem de orduyu içinden ayrılığa zorlayarak onu mütemadiyen ve ruhen
kemirip yıpratıyordu.Halbuki gene İttihat ve Terakki Devri’nde subayların siyasetle iştigalini
kesin olarak bertaraf etmek mümkün olmuştur.Balkan Harbinden sonra Enver Paşa subayların
cemiyet içinde bir teşkilat olmasını ortadan kaldırmıştır.Meşrutiyetin ordu kurulması ve
yetiştirilmesi üzerinde en ehemmiyetli hatası,ehliyetli bir kadro vücuda getirmek için radikal
ıslahat yoluna gidilememiş olmasıdır.Hulasa Meşrutiyet inkılabı ile beraber bir yakın Balkan
seferine hazırlanmayı gayelerin başında tutacak bir idare, Balkan Harbini muharebe
meydanında kaybetmezdi.Bizim tarafımızdan kesin olarak kazanılacak 1912 seferi ise Avrupa
siyasetinde yeni bir devri daha uzun bir müddet yaşatabilirdi.18

Sonuç
Sonuç itibariyle hatıralarda İttihat ve Terakki Cemiyetinin rolü incelendiğinde temelde
cemiyetin Osmanlı Devleti’nin elinde kalan ve Balkan devletleri tarafından ele geçirilmeye
çalışılan bu toprakları merkeze bağlayarak otorite altına almak istendiği görülmektedir. Lakin
bu politikanın gerçekleşmesi için güçlü bir ordunun bulunması bir zorunluluktur. Ancak
Osmanlı yöneticileri gelen bu tehlikeden bihaber olup orduyu bile terhis etmişlerdir.Hele bir de
orduya siyasetin karışmasıyla işler daha da çıkılmaz bir hal almıştır.

17
18

İsmet İnönü, Hatıralar, İstanbul 2018,s.82.
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HATIRALARDA İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KURULUŞ
SÜRECİ VE ÖZELLİKLERİ
Denizhan ÖZSOY
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
ÖZET
Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, II. Meşrutiyet’in ilanından önce devletin
karışıklık içinde zayıf bir halde bulunduğu bilinen bir gerçektir. Bu dönemde bazı devlet
görevlileri ile zengin olan kimi gruplar arasında bazı menfaat ilişkileri bulunuyordu. Diğer
taraftan Yunanlılar da Rum Ortodoks Patrikhanesi’nden elde ettikleri ayrıcalıklarla askerlikten
muaf durumdaydılar. İlerleyen süreçte İttihat ve Terakki yönetiminde eşitlik ideali ile askerliğin
Yunan azınlıklara da zorunlu hale getirilmesi bir çok sorunun da ortaya çıkmasına sebep
oldu.Bu dönem Yunan, Bulgar, Sırp, Ermeni, Arap, Kürt, Arnavut gibi azınlıklar Osmanlı
Devleti’ni nasıl yok ederiz diye planlar yapmışlardır.İttihat ve Terakki’nin liderleri, toplumu
bir araya getirme ve huzuru sağlama fikrindeydiler.
Asıl gayelerini, II. Abdülhamid’i iktidardan uzaklaştırıp kendi söylemleri ile hürriyeti
ilan ederek devleti bünyesindeki bütün tebaayı hiçbir ayrım gözetmeksizin, devlete karşı sadık
olmalarını sağlamak diye tanımlayan bu cemiyetin asıl amacının ne olduğu daha sonraki
faaliyetlerinden de açıkça anlaşılacaktır.
Sonuç itibariyle, Balkanlarda çıkan savaşı hükümetin üzerine atan İttihat ve Terakki
Cemiyeti, Bab-ı Ali baskını ile hükümeti ele geçirecektir.

Anahtar Kelimeler: Hatırat, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Balkan Savaşları, Carbonari,
Bab-ı Ali Baskını.

Giriş
Hatıralarda İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Kuruluş Süreci ve Özellikleri
.
Talat Paşa hatıralarında Meşrutiyet öncesi süreci şu şekilde zikreder: “İhtilal, hükümet
şeklindeki değişiklik, memleket içinde birçok mücadelelere ve karışıklıklara sebebiyet
vermişti; muvakkat bir zayıflık baş göstermişti. Abdülhamit’in keyfî idaresi merkezde ve
vilayetlerde hususi bir zümre yetiştirmişti.Bunlar geniş mikyasta kendi menfaatlerinin temine
çalışıyor,bu esnada da zavallı halk tamamıyla eziliyordu.Bu zümre mensupların müşterek
menfaatlerini birbirine bağlıyordu.Hükümet merkezinde nazırlar ve saray mensupları
İstanbul’daki paylarıyla nasıl sıkı sıkıya birleşmiş ve karşılıklı olarak birbirlerine yardım
etmekte idiyseler,vilayetlerdeki zenginler ve eşraf da nazırlar ve saray mensupları ile sıkı
temasta olup halkı istismar etmemeye devam ediyorlardı.Bu zümrenin bir kısmı da muhtelif
ekalliyetlerden
müteşekkildi.Yunanlılar,Bulgarlar,Sırplar,Ermeniler,Araplar,Kürtler
ve
Arnavutlar, Türkiye’yi inhitata ve ölüme sürüklemekte olan Abdülhamit hükümetinden iki türlü
menfaat temine çalışıyorlardı.Bir taraftan Yunanlılar bu hükümetin devamının devletin
muhakkak olarak çökmesi ile neticeleneceğini anlıyor ve kendilerini de bilhassa Rumeli’de
onun mirasçısı olarak görüyorlardı.Yunanlılar diğer taraftan da patrikhanenin elde ettiği
imtiyazlar ve askeri hizmetten muafiyetleri sayesinde manevi bir istiklal de
kazanmışlardı.Bulgarlarla Ermeniler bir Avrupa müdahalesi ile kendi istiklallerini temin etmek
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maksadıyla Abdülhamit’in keyfi idaresini ileri sürüyorlardı.Kürtler ile Arnavutlar ise, sarayın
himayesine sığınmışlar,hükümet yüküne iştirak etmeksizin şahsen büyük istifadeler elde
ediyorlardı.Hıristiyan halkın da sefaleti Müslümanlarınkinden farksızdı”.Talat Paşa İttihat ve
Terakkinin emelini de şu şekilde açıklar: “Jön Türk hareketi memlekete müsavat, hürriyet ve
adalet getirmek emelleri ile ortaya atılmıştır. Bu prensibi temin maksadıyla Jön Türkler,
Araplar, Arnavutlar, Türkler vesaire gibi yurttaki bütün milletleri birleştirmeyi bu suretle de
sevgili vatanın selameti ve terakkisi için birlikte çalışabileceklerini zannediyorlardı.Fakat
ihtilali takip eden hadiseler maalesef bambaşka bir çehre gösterdi.Yunanlılar, İttihat ve Terakki
nasıl niyetlerinin tahakkuk etmemesi için bu birliğe karşı şiddetle muhalefet ettiler; müsavat ve
hürriyet onların maksat ve menfaatlerine mugayirdi. Müsavat demek, bütün vatanperverlerin
menfaat ve mesaide müsavatı demekti. Fakat mecliste umumi askeri hizmete karşı şiddetle
mukavemet eden Yunanlılar olmuştu.”1
İttihat ve Terakki Cemiyetinin liderlerinden biri olan Dr. Nazım Bey hatıratında
cemiyetin kuruluş sürecini Meşveret gazetesine dayandırarak anlatır. Özellikle Meşveret
gazetesinde yazdığı yazılarında,evlerde yapılan özel toplantılarda yaptığı konuşmalarda
cemiyetin kurulması gerektiğini, hatta cemiyetsiz bir faaliyet yapılamayacağı anlatır. Dr. Nazım
Bey’in cemiyet kurmadaki ısrarcı fikirleri arkadaşları tarafından kabul edildi.Kendisi cemiyetin
adının Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olmasını istedi.Teklif edilen iki isimden Dr. Nazım
Bey’in önerdiği isim tartışıldı, oylandı ve kabul edildi.Böylece Paris’te 1894 yılında Osmanlı
Terakki ve İttihat Cemiyeti kuruldu.Cemiyetin sloganı Fransız İhtilâlinde kabul edilen
hürriyet,eşitlik ve kardeşlikti.Cemiyetin başkanlığına Ahmet Rıza Bey getirildi.Tüccar bir
babanın oğlu olan Dr. Nazım Bey, cemiyetin hesap işlerini üzerine aldı.Paris’te Osmanlı
Terakki ve İttihat Cemiyetinin kurulmasıyla Dr. Nazım Bey ve arkadaşları daha planlı ve
düzenli bir şekilde çalışmaya başladılar.2
İttihat ve Terakki Cemiyetinin kuruluşuna dair bilgi veren kaynakların başında,
cemiyetin kurucuları arasında yer alan İbrahim Temo’nun anıları yer almaktadır.Temo
cemiyetin kuruluşunu,Sarayburnu’nda,Gülhane Mektebi adını alan eski Mektebi Tıbbiyeyi
Askeriye’de bir teneffüs saati esnasında o vakitlerde mevcut olan Hilali Ahmer (Kızılay)
barakaları karşısındaki ağaçlar altında elinde kitap dolaşırken İshak Sükuti’nin yanına sokulup,
yeni bir şeyler olup olmadığını sormasıyla başladığını yazmaktadır.Daha doğrusu Temo,
arkadaşı İshak Sükuti’ye ,vatanın içinde bulunduğu durumun ancak bir cemiyet halinde
çalışmakla yenilebileceğini söylemiştir.Temo’nun anlattığı bu piknik görüntüsü altında yapılan
ilk İncir altı toplantısında gizli olan bu milli cemiyete kimlerin üye olacağı tartışması
yapıldı.Sonuçta güvenilir ve iş yapabilecek her Osmanlı vatandaşının dikkatli bir şekilde ve
belli denemelerden geçirildikten sonra üye olabilmesi , her hafta düzenli bir şekilde çeşitli
yerlerde toplanılması, yardımların titizlikle alınması , üyelerin ait oldukları şube ile sıra
numarasının deftere kaydedilmesi ve her üyeye bir numara verilmesi kararlaştırıldı.Örgüt
İtalyan genç ihtilal grubu olan Carbonari(Kömürcüler) adlı gizli teşkilatından etkilenerek
kurulmuştu.3
Kazım Karabekir ise hatıratında cemiyetin kuruluşunu şu şekilde anlatır. “İttihat ve
Terakki Cemiyeti kuruluşu bakımından iki devreye ayrılır.Birinci devre kuruluşuna 1889
tarihinde İstanbul’da henüz olgunlaşmayan bir muhitte ve yine henüz olgunlaşmayan beş
tıbbiye talebesinin hürriyet severlik heyecanı sebep olmuş ve teşkilatı hemen İstanbul’a
hasrettirmiş ve daha çok mektep talebesini içine almıştır.Ordulara da el atamadığından sayıca
Enver Bolayır ,Talat Paşa’nın Anıları,Ankara 2013 ,s.13-14-15.
Ahmet Eyicil, Doktor Nazım Bey 1872-1926,Ankara 2004,s.34-35.
3
Şerif Aksoy, İttihat ve Terakki,İstanbul 2013,s.15.
1
2
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çokluğuna rağmen kudretçe istibdadın merkezi olan İstanbul’da beceriksiz bir halde sözü ayağa
düşmüş ve ufak bir sarsıntıya karşı koyamayarak varlığını kaybetmiştir.Bu teşekkülden geriye
memleket içinde gizli namı ile hürriyete teşnelik ve Avrupa’da ise birkaç kişilik belirti halinde
bir merkez ile matbuat mücadelesi kalmıştır.İkinci devre kuruluşu ise 1906’da İstanbul’dan
uzak olan Makedonya’da ihtilaller arasında olgunlaşan bir muhitte ve yine olgunlaşmamış sivil
ve asker başların zamanın icaplarını düşünerek ve daha uzun görüşmeler ve didişmelerle
başlamış ve Selanik’te on kişilik bir merkezle faaliyete girişmiştir.Teşkilatını hemen ordulara
hasretmiş,Manastır mıntıkası gibi istibdat mihrakından çok uzak bir yerde icra kudretini haiz
bir kuvvet vücuda getirmiş,Rumeli’nin mühim merkezlerine teşkilatını teşmil etmiş ve
İstanbul,Edirne, İzmir gibi yerlerde teşkilatını başarmış olduğundan düşmanı olan istibdadı
yıkmış ve hedef olan hürriyeti ilan ederek meşrutiyet-i idareyi kurabilmiştir.Ben ,İttihat ve
Terakki Cemiyetinin ilk günlerinden başlayarak faaliyetlerine iştirak etmiş ve Manastır
teşkilatını başardıktan sonra çok mühim vazifeler almış bir insan sıfatıyla bildiklerimi ve
yaptıklarımı bu eserin esası olarak yazıyorum.” 4 Hatıratın önemi bu anlatılanlar ışığında
sanırım daha iyi anlaşılacaktır.
Kazım Karabekir hatıratında cemiyetin ilk kuruluşu maksadı ve özellikleri hakkında da
bilgi verir:“Bu gizli cemiyetin esasi; 2 Haziran 1889’da guruptan bir saat sonra İstanbul’da
Gülhane Parkındaki Askeri Tıbbiye Mektebinde kurulmuştur. Cemiyeti kuranlar: Konyalı
Hikmet Emin,Arapkirli Abdullah Cevdet,Diyarı Bekirli İshak Sukut, Ohrili İbrahim Ethem
(Temo),Kafkasyalı Mehmet Reşit adlı beş tıbbiye talebesidir.Bu arkadaşlar bir yıldan beri fena
idarenin amillerini araştırmak ve aralarında hasbıhal etmekle kaynaşmış idiler.
Cemiyetin maksadı iki idi:
1-Devletin gittiği yolun inkıraz olduğunu, baş mesulün padişah olduğunu, etrafındakilerin de
onun cinayetlerine vasıta olduklarını halka anlatmak.
2-Vatan ve millet içinde bulunduğu tehlikeli yerden kurtarmak için icap eden her fedakarlığa
atılmak.
Bunun için önce kendileri birbirlerine yemin vermişler ve gizli olarak yemin vermek şartıyla
aza kaydına da karar vermişlerdi. Sivil ve askeri mekteplere, kıtalara,askeri daireler ve serbest
mesleklere de el atan cemiyetin azası iki yılda yüzü aşmıştır.Bunun üzerine bir idare heyeti
teşkil olunarak cemiyeti tensik olunmuş ve şubelere ayrılmıştır.5
Osman Turan ise anılarında İttihat ve Terakkiden şu şekilde bahseder:”Rumeli’nin
Manastır Selanik gibi maruf şehirlerinde 3.ordu zabitanı arasında gizli bir cemiyet kuruldu.Bu
cemiyetin gayesi,Abdülhamit’in müstebit idaresini yıkmak, Birinci Meşrutiye’tin Kanun-i
Esasi ruhunu yeniden kurmak,Hürriyeti ilan etmek, imparatorluğun bütün unsurlarını
ırk,din,dil,sınıf farkı ayırmaksızın vatandaş olarak Osmanlı Hükümetine sadık kılmak,hilafeti
tarsin etmek,orduyu inkılabın bekçisi yapmaktı.1315 senesi Ağustos ayının bir Cuma günü
Selanik Seyyar Posta Memuru Talat Efendi yedi arkadaşı ile (Çavuş Manastırı ) denilen mesire
yerine gitmişler.Besa üzerine verdikleri bir yemin kararı ile Terakki ve İttihat Cemiyetinin,
temelini kurmuşlardı.6
II.Abdülhamit’in otoriter idaresi altında örgütlenmelerini gizli bir şekilde tamamlayan
ve aynı gizlilikle faaliyet gösteren İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri Balkanlarda güçlenip
II.Meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra ülke içinde birincil düzeyde söz sahibi olmuşlardır.1913 yılı
Ocak ayındaki Bab-ı Ali Baskınıyla ise İttihat ve Terakkinin fiiliyattaki gücü zirve
yapmıştır.Balkan Savaşı’ndaki bozgun halinin ülkenin genel gidişatına da yansıyacağına inanan
Kazım Karabekir, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İstanbul 2011,s.19.
Karabekir, age.,s.281.
6
Mustafa Turan , Elli Beş Yıldır Esrarı Milletten Gizli Kalmış Olan Taş Kışlada 31Mart,İstanbul
1964,s.36.
4
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İttihatçılar bir baskın ile ülke yönetimine el koymuşlar ve Mahmut Şevket Paşa’yı sadrazam
yapmışlardı.Bu tarihten sonra İttihatçıların önü iyice açılmış ve ülke yönetiminde mutlak
hakimiyetleri kurulmuştu.7
Türk münevverleri, meşruti bir monarşi düşünmekte idiler. İşte bu düşünce, İttihat ve
Terakki’nin kurulmasında mühim bir amil oldu.Diyebiliriz ki daha ziyade dış tesirler ve milli
hisler, İttihat ve Terakki Partisinin kurulmasında bir rol oynamıştır.8
Bu heyetin gayesi şu suretle hulasa edilebilirdi: Abdülhamit idaresini devirmek
memlekete şamil geniş bir hürriyet ilanını başarmak, halkın hakimiyetine dayanan meşruti
idareyi tesis ve Meclis-i Mebusan’ın murakabesini temin eylemek, vatandaşlara hukuk-u beşer
beyannamesinin sağladığı haklardan bahsetmek, hakimiyetin hükümdarla halk arasında müsavi
bir şekilde tasarrufunu tahakkuk ettirmekti.9
Jön Türklerin en derin özlemlerinin “hürriyet” olduğu doğru değildir. Jön Türklerin en
derin isteği Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını durdurmaktı10.

Sonuç
Sonuç itibariyle, asıl amaçlarının ülkeyi yok oluştan kurtarmak olduğunu söyleyen
İttihat-ı Terakki Cemiyeti amacına ulaşamamıştır.Bu savımızı destekleyen en temel unsur ise,
İmparatorluğun dış güçler ve azınlıklar tarafından paramparça edileceği gerçeğidir.
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TÜRK FIKRALARINDA MUSKA İLE İLGİLİ UGULAMALAR VE BU
UYGULAMALARIN İŞLEVLERİ
Arş. Gör. Esra TARHAN
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Muska, canlı ve cansız varlıkları kötülüklerden, uğursuzluklardan, hastalıklardan korumayı
amacıyla yazılmaktadır. Türk kültüründe, koruyucu özelliği olduğuna inanılan muskayla ilgili inanç ve
uygulamalar bulunmaktadır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe yer alan muskacılık geleneği,
İslamiyet’in kabulünden sonra da varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
Türk kültür dairesi içerisindeki anlatı türlerinden biri olan fıkralarda muska ile ilgili
uygulamalara rastlanmıştır. Fıkralar, içerik özellikleri bakımından zengin bir yapıya sahiptir. Hayata
dair her şeyin fıkralara konu edilebilmesi mümkündür. Türk halk inançları içerisinde önemli bir yeri
olan muska yazma geleneği, fıkralarda ele alınan konulardan birini oluşturmaktadır.
Fıkralarda karşımıza çıkan muska örnekleri kötülükleri önleme, korkuya sebep olan şeyleri
uzaklaştırma, insanları ve hayvanları hastalıklardan koruma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Fıkra
tipleri üzerinden, muska yazmanın gerekliliği ya da gereksizliği hakkında okuyucuya-dinleyiciye
birtakım mesajlar verilmektedir. İncelenen fıkralar aracılığıyla, fıkra tiplerinin muska anlayışı, bu
tiplerin muskalara yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu çalışmanın giriş bölümünde,
fıkra kavramı ve Türklerdeki muska yazma geleneği hakkında bilgi verilecektir. Türk fıkralarındaki
muska ile ilgili uygulamaların değerlendirildiği ikinci bölümde ise, yukarıda adlarına yer verilen yazılı
ve elektronik kaynakların incelenmesi sonucunda tespit edilen 17 adet fıkradaki muska ile ilgili
uygulamalar tematik açıdan incelenecek ve bu uygulamaların işlevleri tespit edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mizah, Fıkra, İşlev, Muska.
1. Giriş
Türk sözlü kültürünün anlatma esasına dayanan önemli türlerinden biri fıkralardır. Fıkralar,
Türk milletinin mizah anlayışını yansıtmaktadır ve hemen hemen her konuda fıkra anlatılabilmektedir.
Arapçadan Türkçeye geçmiş olan fıkra kelimesi dilimizde yer alan birçok yabancı kelime gibi
zamanla çeşitli kavramları ifade etmekte kullanılmıştır. Sözlüklerde belli başlı karşılıkları şöyle
verilmiştir: 1. Omurga kemiklerinden bir boğum, omur. 2. Madde, bend, paragraf. 3. Kısa hikaye, masal,
kıssa. 4. Kanun maddelerinin paragraflarından her biri. 5. Kısım, fasıl, bölüm. 6. Yazılmış kısa haber.
7. Gazetelerde günlük olayların kısa ve temiz bir üslupla yazılmış şekli (Albayrak, 2004, s. 172).
Fıkra, malzemesi dile dayanan sözlü edebiyat mahsulleri arasında şekil ve muhteva bakımından
kendine has karaktere sahip bir türdür (Yıldırım, 1976, s. 1). Sosyal bir varlık olan insan mihveri üzerine
kurulan fıkralar, insanın toplumsal hayatı içinde doğal olarak varlığını gösteren ekonomik, siyasi, dini,
ahlaki, hukuki boyutlarını kapsayan ve sorgulayan bir yapıya sahiptir. Ortak kültürel değerleri paylaşan
bireyler tarafından taşıdığı mesaj ve sembollerin anlamlandırılıp değerlendirilebilmesiyle fıkra, tümüyle
insana özgüdür (Eker, 2003, s. 80).
Sözlü edebiyatın ürünleri arasında yer alan fıkralar daha çok hoşça vakit geçirmek, gülüp
eğlenmek ya da "taşı gediğine koymak amacıyla söylenir. Aynı zamanda halk zekasının ürünü olan
fıkraların kuruluş düzenine göre fıkraya önce kahramanın adıyla başlanır, söylenen söze inandırıcı bir
delil olarak geçmişteki bir olay hikaye edilir veya söz olarak fıkranın içinde yer alan ya da dinleyicinin
anlayışına bırakılan bir sonla fıkra bitirilir (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1979, C. 3, s. 221).
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Türk kültüründe fıkralar, geçmişten günümüze kadar varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
Fıkraların her konuda anlatılabiliyor olması ve günlük hayata dair her şeyin fıkralarda yer alabilmesi,
söz konusu anlatı türünün varlığını sürdürmesinde etkili olmuştur. Fıkraların sahip olduğu konu
çeşitliliği, halkbilimsel unsurların da fıkralarda yer almasını sağlamıştır.
1.1. Türklerde Muska Yazma Geleneği ve Muskacılık
Muska, canlı ve cansız varlıkları kötülüklerden, uğursuzluklardan, hastalıklardan korumak
amacıyla yazılmaktadır. Türk kültüründe, koruyucu özelliği olduğuna inanılan muskayla ilgili inanç ve
uygulamalar bulunmaktadır. İslamiyet öncesi Türk kültüründe yer alan muskacılık geleneği,
İslamiyet’in kabulünden sonra da varlığını sürdürmeyi başarmıştır.
Türk halk inançlarında önemli bir yeri olan muska, kaynaklarda genellikle muskanın kelimenin
anlamına ve muskanın kullanım amaçlarına ve şekline göre değerlendirilmiştir. Türkçe Sözlük’te “1.
İçinde dinsel ve büyüsel gücün saklı olduğu sanılan, taşıyanı, takanı ya da sahip olanı, zararlı etkilerden
koruyup, iyilik getirdiğine inanılan bir nesne ya da yazılı kağıt, hamaylı. 2. Üçgen biçiminde katlanmış
olan şey” biçiminde tanımlanmaktadır (Türkçe Sözlük, 1999:962). Ana Britannica’da muskanın tanımı,
“genellikle olası bir hastalıktan korunmak ya da tedavi amacıyla yazılarak taşınan nüshalara verilen ad”
biçimindedir (AB, 1988:330)
Prof. Dr. Pertev Naili Boratav, muska kavramını şu şekilde tanımlamaktadır: “Muska, Arapçada
“yazılı şey” anlamına gelen muska kelimesinin halk ağzında bozulmuş biçimidir; hastalıkları sağaltma,
ya da, düşmandan gelebilecek kötülükler, görünmez kazalar, v.b. gibi herhangi bir zararı önleme amacı
ile üstte taşman yazılı kâğıda denir” (Boratav, 1973:119). Çoğunlukla üçgen biçiminde meşin, teneke,
gümüş ve altın kaplar içine konarak boyna asılır ya da kola takılır (AB, 1988:330).
Çoğunlukla insanlar tarafından taşınan, bazen de belli mekânlara yerleştirilerek kötü güçlerin
etkisinden koruma sağladığı kabul edilen muska, prehistorik/çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere
kadar pek çok inançta yaygınca görülen büyü ile yakından alakalı kült nesnelerinden biridir (Demirci,
2006:265). Muska olduğu bilinen nesnelerin ilk örnekleri eski Mısır’da görülür (Demirci, 266). SumerAsur/eski Ortadoğu, Eski Hint, İran ve Roma kültürlerinde olduğu gibi eski Türkler arasında da özellikle
hayvanların vücutlarına ait parçaların muska şeklinde kullanıldığı bilinmektedir. Altay Türklerinde kuş
tüyü koruyucu olarak taşınıyordu. Şahinden alınan kemikler ve kurt dişleri de insanların taşıdıkları
klasik muskalardandır. Tanrıça Umay’ın tasvirlerini içeren suretler boyunda kolye olarak taşınmaktaydı
(Demirci, 267).
İslamiyet’in kabulünden sonra, Türkler arasında muskacılığın devam ettiği görülmektedir.
Ancak İslamiyet’te “muskalar üzerindeki insan ve hayvan figürleri, gizemli şekiller, garip harfler”
(Demirci, 268) tasvip edilmemektedir. “Bunların dışında, mesela kutsala saygı gibi masum bir amaçla
Kuran ayetlerinin yazılıp taşınmasında sakınca görülmemektedir” (Demirci, 268). Muskalar, insan ve
hayvan hastalıklarında, sevdalıların kavuşması amacıyla, psikolojik sorunlar, korku, nazara karşı (yıldızı
düşük) büyü bozma amacıyla vb. gibi yazdırılır (Baykasoğlu, 2017:158).
Muska kavramı ve muskacılıkla ilgili uygulamalar Türk halk edebiyatına ait anlatı türlerinde
karşımıza çıkmaktadır. Bu durum kökeni çok eskilere dayanan muska anlayışının söz konusu türlerde
de yer aldığını göstermektedir. Mesela Türk kültür dairesi içerisindeki anlatı türlerinden biri olan
fıkralarda muska ile ilgili uygulamalara rastlanmıştır. Fıkralar, içerik özellikleri bakımından zengin bir
yapıya sahiptir. Hayata dair her şeyin fıkralara konu edilebilmesi mümkündür. Türk halk inançları
içerisinde önemli bir yeri olan muska yazma geleneği, fıkralarda ele alınan konulardan birini
oluşturmaktadır.
Fıkralarda karşımıza çıkan muska örnekleri kötülükleri önleme, korkuya sebep olan şeyleri
uzaklaştırma, insanları ve hayvanları hastalıklardan koruma gibi amaçlara hizmet etmektedir. Fıkra
tipleri üzerinden, muska yazmanın gerekliliği ya da gereksizliği hakkında okuyucuya-dinleyiciye
birtakım mesajlar verilmektedir. İncelenen fıkralar aracılığıyla, fıkra tiplerinin muska anlayışı, bu
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tiplerin muskalara yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. Bu çalışmanın giriş bölümünde,
fıkra kavramı ve Türklerdeki muska yazma geleneği hakkında bilgi verilecektir. Türk fıkralarındaki
muska ile ilgili uygulamaların değerlendirildiği ikinci bölümde ise, yukarıda adlarına yer verilen yazılı
ve elektronik kaynakların incelenmesi sonucunda tespit edilen 17 adet fıkradaki muska ile ilgili
uygulamalar tematik açıdan incelenecek ve bu uygulamaların işlevleri tespit edilecektir.
2. Türk Fıkralarındaki Muska İle İlgili Uygulamaların Değerlendirilmesi
Muska ile ilgili uygulamalar içerdiği tespit edilen fıkra metinlerinde, muska yazması beklenen
kişiler olduğu görülmüştür. Muska yazması istenen kişiler şunlardır: Gavur Ali (F.1, F2), imam ya da
hoca (F.3 F.4, F.5, F.6, F.12, F.13), Nasreddin Hoca (F.7, F.8, F.9) Bektaşi babası (F.10, F.11),
Süleyman Giryani (F.14), muskacı (F.15, F.16), Gani Baba (F.17). Muskayı yazan kişilerin, muska
yazma konusunda genellikle isteksiz oldukları görülmektedir. Ancak kimi zaman da bu durumdan
memnun oldukları görülmektedir. Mesela “Gani Baba’nın Muskası” adlı fıkrada, Gani Baba geçimini
muska yazarak sağladığını belirtmektedir.
Muska ile ilgili fıkraların sonuç bölümleri iki, üç ya da dört dizelik manzum parçalardan
oluşmaktadır. Söz konusu dizeler, dertlerine çare bulmak için gelen kişilere muska diye verilen kâğıtlara
yazılmaktadır. Bu kâğıtlarda yazan manzum parçalar, okuyucunun/dinleyicinin muskacılıkla ilgili
bilgileriyle örtüşmeyen bir durum ortaya çıkarmaktadır. Çünkü okuyucu/dinleyici dini ya da büyüsel
yanı olan birtakım unsurların kâğıtlarda yazılı olmasını beklemektedir. Dolayısıyla
okuyucunun/dinleyicinin beklentisini boşa çıkaran bu durum gülme eylemini harekete geçirmektedir.
Muska ile ilgili fıkraların bazılarında yazılan muskaya karşılık birtakım hediyeler verildiği
görülmektedir. F.1. kodlu fıkrada, Gavur Ali’nin yaptığı muhabbet muskasına karşılık kadın bir oğlak
kesmektedir. F.3. kodlu fıkrada kadın, süt vermeyen ineğine muska yazdırmak için hocaya biraz süt
biraz da yağ götürmektedir. Hatta fıkranın sonuç bölümünde yer alan manzum parçada hocanın
kendisine getirilen yağ miktarından memnun kalmadığı anlaşılmaktadır. F.6. kodlu fıkrada Yörük,
hocaya bir uyluk eti götürmektedir ve bu hediyeyi gören hoca hemen muskayı yazmaktadır. F.17. kodlu
fıkrada ise Gani Baba’ya semiz bir koyun hediye edilmektedir.
Muska ile ilgili fıkralar incelendiğinde, söz konusu muskaların insanlara, hayvanlara ve cansız
varlıklara yönelik olarak yazıldığı görülmüştür. Bu tespitten hareketle, Türk fıkralarındaki muska ile
ilgili uygulamalar 3 başlık altında değerlendirilmiştir:
2.1. İnsanlara Yazılan Muskalarla İlgili Fıkralar
İnsanlara yazılan muskalarla ilgili fıkralar, muskaların yazılma amacına ve işlevine bağlı olarak
6 başlık altında incelenmiştir:
2.1.1. Eşler Arasındaki Huzursuzluğu Giderme ve Eşlerin Geçimlerini Kolaylaştırma
Türk fıkralarında insanlara çeşitli amaçlarla muskalar yazılmaktadır. İnsanlar için muska
yazılmasının amaçlarından biri, eşlerin birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlamaktır. F.1. kodlu “Gavur
Ali’nin Öcü” adını taşıyan fıkrada, misafirliğe giden Gavur Ali evin hanımından istediği
misafirperverliği göremeyince bunun sebebini anlamaya çalışmaktadır. Kadının eşiyle sürekli
tartıştığını ve aralarında geçimsizlik olduğunu fark edince, kendisinin muhabbet muskası yazabildiğini
ve bu sayede eşiyle arasını düzeltebileceğini söylemektedir. Gavur Ali, muhabbet muskasının
yazılabilmesi için kan akıtmak gerektiğini ve akıtılan kandan eşinin çayına damlatmasını tembih
etmektedir. Bunun üzerine kadın, oğlak kestirir ve oğlağın etiyle Gavur Ali’ye kavurma yapar.
Kocasının çayına oğlağın kanından damlatan kadın, eşinin kendisine iyi davranmaya başlamasından
memnun olur. Fakat Gavur Ali’nin evden ayrılması üzerine kadının eşi “Hoca gitti, tılsım bozuldu”
diyerek kadını meşe odunuyla kovalamaktadır.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

300

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

F.16. kodlu “Karısıyla Geçinemeyen Adam” adını taşıyan fıkrada ise karısıyla arası kötü olan
adam muskacıya gitmektedir. Adam, bu durumun düzelmesi ve karısıyla anlaşmazlığının ortadan
kalkması için muskacıdan yardım istemektedir. Muskacı, kâğıda “Koçarlı’nın biberi/ karı dırdırı
dinleyenler tez geberi” yazarak muskanın bu duruma çare olamayacağını göstermektedir.
2.1.1.2. Hastalıklardan Koruma veya Hastalıkları İyileştirme
Halk hekimliğinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hayvanların içgüdüsel olarak yaptıklarını
gözlemleyen insanoğlu daha sonra bunları kendine uygulayarak kendi kendinin hem doktoru hem de
eczacısı olmuştur. Bu nedenle eski çağlarda insanlar hastalıklarını tedavi etmek için büyüden yani
sihirden yararlanmışlardır. Tedavi amacıyla muskalar ve sihir kullanılmıştır (Bali, 2015:355-356).
İncelenen fıkralarda, insanları hastalıklardan koruma ve hastalıkları iyileştirme amacına yönelik
muska örneklerine rastlanmaktadır. F.2. kodlu “Sıtma” başlığını taşıyan fıkraya göre, Adana’da sıtma
hastalığına yakalanan bir kişi sıtmaya çare olsun diye Gavur Ali’ye muska yazdırmaktadır. Gavur Ali
kağıda bir şeyler yazmış ve kağıdı bir bezin içine koyup adamın boynuna astırmaktadır. Aradan biraz
zaman geçtikten sonra hastanın iyileşmesi üzerine, muska ile sıtmaya çare bulduğuna inanılan Gavur
Ali’nin ünü yayılmaktadır. Yazılan muskada Kuran’dan ayetlerinin veya hastalığa şifa amacıyla çeşitli
duaların yazması beklenmektedir. Oysa Gavur Ali’nin kağıda yazdıklarının din ve inançla hiçbir alakası
bulunmamaktadır.
2.1.1.3. Kısmet Açma ve Evlenmeyi Kolaylaştırma
Kısmetinin kapalı olduğunu düşünenler veya sevdiği kişinin kendisiyle evlenmesini isteyenler,
fıkralarda muskacılara başvurmaktadırlar. F.15. kodlu “Çobanın Muskası” adlı fıkrada, padişahın kızına
sevdalanan bir çoban muska yazan birine gitmektedir ve padişahın kızının kendisiyle evlenmesini
sağlayacak bir muska yazmasını istemektedir. Bunun üzerine muskacı, bir kağıda muska yazma
anlayışıyla uyuşmayan bir şeyler yazmaktadır. Muskacı, kağıda “Eriğin eriği koruğun koruğu/Başka
sevecek kız mı yok a kahpe Yörüğü” (F.16) yazmış ve aslında çobana bu isteğinin mümkün olmadığını,
kendi dengi sayılabilecek birini bulması gerektiği mesajını vermektedir.
2.1.1.4. Çocuk Sahibi Olmayı Sağlama
Kısır olduğu düşünülen kadın için muska yazdırılır, yazdırılan muska kadına takılırsa kısırlığın
giderileceğine, kısır kadının çocuk sahibi olacağına inanılır (Göçer, 2014:12). Çocuğu olmayan kadının
hocaya okutulması, muska yazdırılması, ağaca bez bağlayıp çocuk dileme uygulamaları Şamanizm’den
kalma pasif büyü olarak adlandırabileceğimiz büyüsel inanışlardır (Şenesen, 2015:205).
Fıkralarda çocuk sahibi olmak amacıyla muska yazan kişilere başvurulduğu görülmektedir. F.8
kodlu “Sorması Ayıp Olmasın Ya” adlı fıkrada, maddi açıdan zengin olan ve mutlu bir evliliği olan
kadının çocuk sahibi olamaması söz konusudur. Çocuk sahibi olmak için hekimlere başvuran kadın
derdine çare bulamamaktadır. Son çare olarak, kızın babası Nasreddin Hoca’ya gelmektedir ve kızı için
Hoca’dan bir muska yazmasını istemektedir.
2.1.1.5. Çocukların Uyumasını Sağlama ve Çocukları Sakinleştirme
Fıkralarda, çocuk sahibi olma isteğinin yanısıra çocuğun uyumasını sağlamak için de muskaya
başvurulmaktadır. F.9. kodlu “Uykuya Bire Bir” adlı fıkrada, çocuğunun geceleri uyumamasından dert
yanan anne, bu duruma çare bulması için Nasreddin Hoca’ya gitmektedir. Çocuğun uyumasını
kolaylaştırmak için Hoca’dan muska yazmasını istemektedir. F.7. kodlu “Kuduri” adını taşıyan fıkrada
da, yine bir anne çocuğunun uyuması için Hoca’dan muska yazmasını istemektedir.
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2.1.1.6. İnsanların Başarı Elde Etmesini Sağlama
İnsanların fıkralarda muskaya başvurma amaçlarından biri de çeşitli konularda başarı
sağlamaktır. Bu duruma, F.10 kodlu “Hekim Olman Gerekir” adlı fıkrayı örnek verebiliriz. Söz konusu
fıkraya göre, yıllarca pehlivanlık yapmış ancak bu işte başarı kazanamamış bir kişi, Bektaşi babasının
yanına gitmektedir. Pehlivanlıkta başarı kazanmak için Bektaşi babasının kendisine muska yazmasını
istemektedir.
2.1.2. Hayvanlara Yazılan Muskalarla İlgili Fıkralar
Hayvanlara yazılan muskalarla ilgili fıkralar, muskaların yazılma amacına ve işlevine bağlı
olarak 3 başlık altında incelenmiştir:
2.1.2.1. Hayvanları Kötülüklerden Koruma ve Kurt Ağzı Bağlama Ritüeli
Kurt Ağzı bağlama inancı Anadolu’nun hemen hemen bütün yörelerinde yaygındır. Bu inanç
Bozkır medeniyetinin bir uzantısı olabilir. Anadolu halk kültürü ile ilgili monografi çalışmalarında
muhakkak kurt ağzı bağlama inanç ve uygulamasına dair bilgi vardır (Kalafat, 2006: 273). Kurt ağzı
bağlama ritüeli, Türklerde eski dönemlerden beri var olan bir uygulamadır. Hayvanın kaybolması
durumunda, kurdun hayvana zarar vermesini engellemek ve kaybolan hayvanın sağ salim dönmesini
sağlamak için uygulanmaktadır. “Kurt Ağzı Bağlama” adını taşıyan fıkrada, bu ritüelin izlerine
rastlanmaktadır.
Türk fıkralarında hayvanları korumak amacıyla muska yazıldığı görülmektedir. F.4. kodlu “Kurt
Ağzı Bağlama” adlı fıkraya göre, gelinin kendisine muska yazdırmak için geleceğini bilen hoca, dağdaki
çobanı tembihlemektedir ve o gelinin ineğini akşam köye getirmemesini söylemektedir. İneğinin
gelmediğin gören gelin, kurt ağzı bağlama muskası yaptırmak için hocanın yanına gitmektedir. F.14.
kodlu “Yanlış Hesap” adını taşıyan fıkrada benzer bir şekilde, kurt ağzı bağlama ritüeli kaybolan ineği
korumak amacıyla yapılmaktadır. Kurdun ineği yemesi üzerine hoca “Biz bir yanlışlık yapmışız.
Kurdun ağzını bağlayacağımıza arkasını bağlamışız. Kurt senin ineği yedi yemesine ama hiç merak
etme, kolay kolay çıkaramaz” (F.13) diyerek durumu açıklamaya çalışmaktadır.
F.6. kodlu “İte Muska” adını taşıyan fıkrada da kurt ağzı bağlama ritüeline rastlanmaktadır.
Fıkraya göre, Yörüğün biri çok sevdiği köpeğine kurşun geçirmemesi için muska yazdırmak
istemektedir. Bu amaçla, Ahmet hocanın yanına gitmektedir. Hoca, köpeğe muska yazılamayacağını
söylese de Yörüğün ısrarına dayanamayıp bir muska yazmaktadır. Hoca yazdığı muskanın karşılığında
bir uyluk eti almaktadır. Muskanın dışına göre teneke kesip lehimletmekte ve köpeğin boynuna
asmaktadır. Muskanın gücünü ölçmek isteyen Yörük hayvana kurşun sıkınca hayvan olduğu yere
yığılmaktadır. Bunun üzerine muskayı açan Yörük muskada “Muska yazdım Yörüğün itine/Karnım
doydu etine/Muska itin neyine” (F.6.) yazdığını görmektedir. Ahmet hoca muska diye kâğıda
yazıklarıyla, köpeğe muska yazılamayacağını, yazılsa bile bunun hayvanı koruyamayacağını ifade
etmektedir. Aynı fıkrada Karakülah Hoca’nın “İte muska yazılmaz. Ben şeraat kesen bir hocayım”
demesi de köpeğin boynuna muska asılmasının tasvip edilen bir uygulama olmadığını göstermektedir.
2.1.2.2. Hasta Hayvanları İyileştirme
Muskalar taşıyanın durumuna göre farklı mahfazalar içinde saklanır ve güçlü kuvvetli, yakışıklı,
güzel insanlarla saralı, inmeli, cinler tarafından çarpılmış hastalara, ayrıca gösterişli at, koç, inek gibi
hayvanlara takılır (Çelebi, 2006:268). Fıkralarda, hayvanların hastalanması durumunda muskaya
başvurulmaktadır.
İncelenen fıkralarda ise muskalar daha çok köpekleri iyileştirmek amacıyla yazılmaktadır. F.12.
kodlu “Ağanın İti” adını taşıyan fıkrayı bu duruma örnek verebiliriz. Fıkraya göre, Yörük hasta olan
çoban köpeğinin iyileşmesi için ünlü bir hocaya gitmekte ve köpeğine iyileşmesi için muska
yazdırmaktadır. Ancak aradan kısa bir süre geçtikten sonra köpeği ölmektedir. Bunun üzerine muskada
yazanı merak edip kâğıdı açtığında ise kâğıtta dini bir bilginin veya duanın olmadığını görmektedir.
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F.14. kodlu “Muska” adlı fıkraya göre, köpeğinin arka bacağı kırılan adam iyileşmesi için
köpeğine muska yazdırmayı istemektedir. Bu amaçla Süleyman Giryani’ye gidip köpeğine muska
yazdırmaktadır. Süleyman Giryani, bu şekilde muska yazılmasının mümkün olmadığını söylese de lafını
dinletemediği için kâğıda bir dörtlük yazıp adamı göndermektedir.
F.17. kodlu “Gani Baba’nın Muskası” adlı fıkrada Battal beyin koyun sürülerini bekleyen koca
çoban köpeği hastalanmaktadır. Yapılan tedavilerin hiçbiri yanıt vermeyince, Battal beyin aklına Gani
Baba gelmektedir. Köpeğini şifa bulması için adamlarıyla birlikte Gani Baba’ya gönderen Battal Bey,
muska karşılığında Gani Baba’ya semiz bir koyun göndermektedir. Aradan kısa bir zaman geçtikten
sonra beyin köpeği iyileşmektedir. Bunun üzerine ünlenen Gani Baba, geçimini köpeklere muska
yazarak sağlamaya başlamaktadır.
2.1.2.3. Hayvanlardan Alınan Ürünün Verimini Arttırma
İncelenen fıkralarda, hayvanların verdiği ürünün miktarını artırmak amacıyla insanların muska
yazan kişilere müracaat ettikleri görülmektedir. F.3. kodlu “Süt Vermeyen İnek” başlığını taşıyan fıkrayı
bu duruma örnek verebiliriz. Bu fıkraya göre, ineği hiç süt vermeyen kadın hocaya gitmekte ve hocadan
ineğine bir muska yazmasını istemektedir. Muskayı yazması için kadın hocaya bir miktar süt ile bir
miktar yağ götürmektedir. Kendisine verilen yağ miktarından memnun olmayan hoca, kağıda dini değeri
olmayan bir dörtlük yazıp kadına vermektedir.
2.1.3. Cansız Varlıklara Yazılan Muskalarla İlgili Fıkralar
Cansız varlıklara yazılan muskalarla ilgili fıkralar, muskaların yazılma amacına ve işlevine bağlı
olarak “Nesneleri veya Aletleri Kullanılabilir Hale Getirme” başlığı altında incelenmiştir:
2.1.3.1. Nesneleri veya Aletleri Kullanılabilir Hale Getirme
Fıkralarda, eşitli aletlerin veya nesnelerin kullanılabilir hale gelmesi için muskaya başvurulduğu
tespit edilmiştir. F.5. kodlu “Soba Muskası” adını taşıyan fıkraya göre, sobası yanmayan kadın hocaya
gitmektedir. Kadın, hocadan sobasının yanması için bir muska yazmasını istemektedir. Diğer fıkra
örneklerinde olduğu gibi, hoca dini açıdan ve inanç açısından bir değeri olmayan sözler içeren bir kâğıt
hazırlayıp kadına vermektedir. O günden sonra kadının sobası gürül gürül yanmaktadır.
İncelenen fıkra örneklerine göre, muska yazdırma uygulamasına daha çok dini-büyüsel
yöntemlerle hastalıkları tedavi etme işlevine yönelik olarak başvurulmaktadır. Fıkra kişileri, muska ile
ilgili uygulamalar aracılığıyla sorunlarına çare bulmaya çalışmaktadırlar.
3. Sonuç
Türk fıkralarındaki muska ile ilgili uygulamalar üç başlık altında değerlendirilmiştir. Buna göre
insanlara yazılan muskalarla ilgili altı başlık altında; hayvanlara yazılan muskalarla ilgili fıkralar üç
başlık altında; cansız varlıklara yazılan muskalarla ilgili fıkralar bir başlık altında incelenmiştir. Söz
konusu başlıklar fıkraların işlevlerine göre oluşturulmuştur. İnsanlara yazılan muskalarla ilgili fıkraların
diğerleriyle karşılaştırıldığında çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. İncelenen fıkralara bakıldığında,
cansız varlıklar için muska yazdırma işleminin daha az yapıldığı anlaşılmaktadır.
Fıkralarda muska yazması beklenen kişilerin, dini kimliğe ya da bilge kişiliğe sahip kişiler
oldukları tespit edilmiştir. Söz konusu kişiler, genellikle bir hediye karşılığında muska yazmaktadırlar.
Muska yazdırmak isteyen kişi muskayı kendi isteğiyle getirmektedir. Kimi zaman da muska yazacak
kişi bunun karşılığında hediye getirilmesini talep etmektedir.
İncelenen fıkralara göre, muska ile ilgili uygulamaların Türk fıkra anlatma geleneği içerisinde
yer aldığı anlaşılmaktadır. Dini-büyüsel bir işlem olan muskanın içeriğinde ayet veya dua olması
beklenmektedir. Fakat fıkralarda muskanın içeriği değiştirilmekte ve muska diye verilen kâğıtlarda
manzum parçalar yer almaktadır. Bu nedenle de muska, fıkralarda komik unsuru yaratmaktadır.
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4. Metinler
F.1. GAVUR ALİ’NİN ÖCÜ
Gavur Ali bir düğünden genç bir delikanlıyla karşılaşmış. Delikanlı:
-Ali Emmi ben seni çok severim. Cezbeli tarafına yolun düşerse gel benim misafirim ol, demiş
Gavur Ali’nin yolu arkadaşlarıyla beraber Cezbeli’ye düşmüş. Üçü de çok acıkmış. Delikanlının
dediği aklına gelmiş. Delikanlının evini bulmuşlar. Eve gittiklerinde delikanlının hanımı onlara kötü
davranmış ve kocasıyla geçimsiz olduklarını söylemiş. Gavur Ali hemen lafa karışmış:
-Hanım kızım ben hocayım. Muhabbet muskası yazıyorum. İstersen seninle kocanın arasını
düzelteyim, demiş.
Delikanlının karısı:
-Gerçekten mi? Biz kocamla hiç geçinemiyoruz, demiş.
Gavur Ali:
-Sen bir oğlak kesebilir misin? Muhabbet muskası için kan akıtmak lazım. O kandan da kocanın
çayına damlat, demiş.
Delikanlının karısı:
-Tabii keserim hocam, demiş.
Gavur Ali’yle arkadaşları oğlak kavurmasını yemişler. Gelin yemekten sonra çay demlemiş.
Kocasının çayının içine oğlağın kanından damlatmış. Kadının kocası çayı içtikçe:
-Allah ömrümden alsın. Hanımımın ömrüne katsın. Ben hanımımı çok seviyorum, diyormuş.
Gavur Ali’yle arkadaşları evden ayrılırlarken Gavur Ali kadının kocasını tembihlemiş:
-Biz çıkar çıkmaz hanımından bizim öcümüzü al, demiş.
Kadının kocası hemen eline bir meşe odunu almış:
-Hoca gitti tılsım bozuldu. Şimdi elimden kurtul da göreyim, demiş (K.1).
F.2. SITMA
Adana’da bir ara sıtma hastalığı yayılmış. Hastalığa köyde çare bulmak zormuş. Sıtmaya tutulan
adamın biri de Gavur Ali’nin yanına varmış:
-Ali Ağa bana bir muska yaz da şu sıtmaya çare olsun, demiş.
Gavur Ali:
-Tamam yazayım, demiş.
Gavur Ali muska diye bir kağıda bir şeyler yazmış. Onu da bir bezin içine koyup adamın
boynuna astırmış. Aradan biraz zaman geçmiş Mehmet emmi iyileşmiş. Ama köy sıtmadan kırılıyormuş.
Köylüler gerçekten imam olan kişinin yanına gitmişler. Sıtma duası istemişler. İmam:
-Ben sıtmanın duasını bilmiyorum. Duayı yazan mübarek kişiymiş. Siz Mehmet emmiyi ikna
edin de boynundaki duayı bana getirin. Ben de size aynı duadan yazayım, demiş.
Köylüler Mehmet emmiyi ikna edip boynundaki muskayı alıp imama götürmüşler. İmam
muskayı açmış. Muskada şöyle yazıyormuş:
-Ulan sıtma
Ben gidene kadar bu iti tutma
Ben gittikten sonra
İstersen tut istersen tutma (K.1).
F.3. SÜT VERMEYEN İNEK
Kadının birinin ineği hiç süt vermiyormuş. En son çare olarak yanına biraz süt biraz da yağ alıp
imamın yanına gitmiş. Kadın:
-Hocam şu benim ineğim hiç süt vermiyor. Sen şu yağ ile sütü al. Benim ineğe de bir muska yaz
ki bundan sonra süt versin, demiş.
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Hoca muskayı yazmış. Kadın muskayı almış ve evine doğru gidiyormuş. Hocanın muskaya ne
yazdığını merak etmiş. En son merakına yenik düşüp muskayı açıp okumaya başlamış:
Sütü alıp içtim değdi canıma
Yağı alıp koydum yanıma
Az yağ verip de çok süt bekleyen avradın
Buradan ta sütüne (K.2).
F.4. KURT AĞZI BAĞLAMA
Köyün hocası bir geline âşık olmuş. Gelinin kendisine muska yazdırmak için geleceğini bilen
hoca dağdaki çobanı tembihlemiş ve o gelinin ineğini akşam köye getirmemesini söylemiş. İneğin
gelmediğini gören gelin hemen hocanın yanına koşmuş:
-Hocam bizim inek dağda kalmış. Onu kurtların yememesi için kurtağzı bağlama muskası yaz,
demiş.
Hoca:
-Of gelin of, demiş. O kafirin ağzını bağlamak öyle kolay mı? O ineği yer o kafir, demiş.
Gelin:
-Ne yapacağız peki hocam? Kurt bizim ineği yemesin.
Hoca:
-Olmaz, ben bağlayamam, demiş.
Gelin:
-Ne yaparsan yap da şu kurdun ağzını bağla, demiş.
Hoca geline istediğini yaptırmak için naz yapıyormuş. Hoca:
-Peki, bir deneyelim bakalım kurdun ağzını bağlamayı. Sen şu üstündekileri çıkarıp uzan şuraya
bakayım, demiş.
Gelin:
-Olur mu öyle şey hocam? Benim senin yanında üstümü çıkarmam günah, demiş.
Hoca:
-Sen bilirsin. O zaman ben de kurdun ağzını bağlayamam, demiş.
Gelin mecburen üstünü çıkarıp oturmuş. Hoca geline doğru eline uzatarak kağıda şöyle yazmış:
Öte git kurt
Beri git kurt
Gelinin ineğini
Sakın yeme kurt (K.2)
F.5. SOBA MUSKASI
Hocaya bir gün bir kadın gelir ve sobasına yanması için muska yazmasını ister. Hoca hiç
bozuntuya vermeden bir muska yazar. Daha sonra anlattığına göre muskayı şöyle yazar: Önüne kuru
arkasına yaş Ortasına yağlısından bir talaş Yan Ayşa’nın sobası yan Tesadüf eseri olarak kadının sobası
o günden sonra gürül gürül yanmaya başlar, hocaya da soba muskası yazdırmak isteyenler çoğalır
(https://www.kulturportali.gov.tr).
F.6. İTE MUSKA
Yörükler arasında kurt ağzı bağlama var. Bazı hocalar dua okur, bazıları kurt girmez muskası
yaparmış. Yörüğün birisi Misis civarında Hasın Dağı’nda oturuyormuş. Orada Ahmet Hoca varmış.
Ahmet Hoca’nın yanına gelmiş. Yörüğün iyi de bir iti varmış. Bu itle sağa sola çok gidermiş.
Şu Alabaşa kurşun geçirmez muskası yazdırayım, demiş. Hoca yok demiş her şeye yazılır da ite
muska yazılmaz, demiş. Yörük, bir uyluk eti verdikten sonra kime olsa yazdırırım, demiş. Bir
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uyluk eti duyunca hoca gel yazıvereyim, gel demiş. Yazmış bir muska. Dışına göre de teneke kesmiş.
Bunun kenarlarını lehimciye lehimlet demiş. Kozan’dan yukarda da meşhur Karakülah Hoca varmış.
Yörük buraya konmuş. Bu hocaya da davara kurt girmez muskası yaptırayım demiş. Karakülah
Hoca köpeğin boynundakini görünce Koca Yörük bu ne köpeğin boynunda, demiş. Yörük, muska
demiş.
-İte muska yazılmaz. Ben şeraat kesen bir hocayım, demiş.
Bir uyluk et verdim de yaptırdım onu ben demiş.
Şu muskayı çıkar da bakayım, demiş. Muskayı okuyunca, hoca benden derinmiş. Lehimlet geri
as, demiş. Yalnız dememiş şunu yazmış diye.
Yörük, yaylaya çıkmış. Şöyle davarı bir yörebe vurmuş. Muskanın gücünü denemek için
Alabaş’a bir sıkayım demiş. Sıkmış tepesi aşağı gitmiş köpek.
-Ah hoca ah! Neyse verdiğim et de musmul değil mundar idi demiş, Yörük.
Karakülah Hoca okuduğunda muskayı şöyle yazıyormuş:
Muska yazdım Yörüğün itine
Karnım doydu etine
Muska itin neyine (Doğaner, 2014:136).
F.7. KUDURÎ
Nasrettin Hoca bir gün mollalarına Kudurî (dinî kitap) okuturken yanına bir kadın gelir ve
- Hocam, çocuğum hiç uyumuyor, bana bir muska yazıversene, der.
Hoca:
- Al bu Kudurî'yi, çocuğunun yatağının yüksekçe bir yerine koy, deyince kadın dayanamaz:
- Hocam, Kudurî muska mıdır, diye sorar.
Hoca:
- Kudurî, muska mıdır, değil midir bilmem ama ne zaman okumaya başlasam bizim
mollalar horul horul uyuyorlar, der (Sakaoğlu, 2011:63).
F.8. SORMASI AYIP OLMASIN YA
Bir gün bir komşu hanım, gelin kızını alıp Nasreddin Hoca’ya gelir:
-Efendi hazretleri, der; Allah kızıma her devleti verdi ama, bir evlâdı çok gördü. Hani bu güne
kadar baktırmadık hekim, baş vurmadık hâkim kalmadı. Daha da ne dedilerse yaptık, adaklar adadık,
kurbanlar kestik ama, olmadı bir duamız, yerini bulmadı, imdi, ne olursa, senden olacak! Başına kurşun
mu dökeceksin? Boynuna bir muska mı takacaksın? Ne yapacaksan, yap Allah aşkına! Yok, yoksa
kocası kızımın üstüne bir daha evlenecek; evimiz, barkımız yıkılacak!
Bu ahüzara kimin yüreği dayanır! Hoca, kara yazılı geline dönüp de:
"Gelin kızım, sormak ayıp olmasın ya, anacığınızın da mı çocuğu olmamıştı?” demesin mi!
(Güney, 1995:131)
F.9. UYKUYA BİRE BİR
Nasreddin Hoca’nın karısı, bir akşam çocuğundan dert yanar: Vallâhi efendi, der; kaç gecedir
yastık yüzü görmüyorum. Sabahlara kadar beşiğin başını bekliyorum ama, ne uyku biliyor, ne tünek;
yeri, göğü yıkıyor mübarek. Gayrı nefes mi edeceksin; muska mı yazacaksın; ne yapacaksan yap Allah
aşkına; sabrım, takatim bitti artık!”
Hoca, gayet ciddiye alır:
"Eksik etek, dilini yılan mı soktu? Ne diye şimdiye kadar söylemedin? Al şu kitabı, otur baş
ucuna; çevir birer birer yapraklan; bak nasıl mışıl mışıl uyuyacak!” deyince, karısı kaldırır kitabı,
Hocanın başına çalar:
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“Ben canımdan bıktım, usandım diyorum. Sen hala işin alayındasın!” diye.
Hoca bir “Fesubhanallah!" çektikten sonra:
“Ne alayı canım, der; uykuya bire birdir bu! Ne vakit ben bu kitaptan ders vermeye kalksam,
camide uyumadık kimse kalmıyor!” (Güney, 1995:144)
F.10. HEKİM OLMAN GEREKİR
Pehlivan taslaklarından biri, Bektaşi babasını ziyarete gelir. Der ki:
- Baba erenler, bunca yıldır pehlivanlık ederim. Daha kimsenin sırtını yere getiremedim. Aman
bana bir muska ver, ben de ünlü pehlivanlar sırasına gireyim.
Bektaşi Babası güler:
- Muska bir şey değil, yazıp vereyim. Ama sen tuttuğunun sırtını yere getirmek istersen,
pehlivanlıktan vazgeçip hekim ol. (Alptekin, 2000:238-239).
F.11. SİZİN ELİNİZ DAHA HAFİF
Bektaşi evlenmeğe karar verir. Allahın emri Peygamberin kavliyle gözüne kestirdiği bir kızı
ister. Verirler. Evlendikleri gün Bektaşi ile gelin kayınpederin elini öpmeğe giderler. Bir müddet
oturduktan sonra Bektaşinin birdenbire rengi solunca Kayınvalide, kayınpederin odadan çıkmasını fırsat
bilerek damadına sorar:
- Ne var efendim?
- Sorma valide, boynumda gümüş bir nüsha (muska) vardı, kaybettik galiba...
- A, sen üzülme, muhakkak bizim efendinin marifetidir.
Kayınpedere savrulan bu hareketi hazma vakit kalmadan kayınvalide odadan çıkar ve biraz
sonra da elinde nüsha ile döner, Bektaşi:
- Şey, der Kayınpederi utandırmasaydık.
Kayınvalide:
- Aman ne diye utansın evladım, sen meraklanma, ruhu bile duymadı.
Bektaşi anlamlı gülümseyerek lafı yapıştırır:
- Görülüyor ki bu işte sizin eliniz daha hafif. (Alptekin, 2000: 248).
F.12. AĞANIN İTİ
Bir gün Yörüğün çoban köpeği hastalanır. O yörede de muska yapan meşhur bir hoca vardır.
Yörük hocaya gider ve durumu anlatarak:
- Nolur hoca köpeğimi kurtar, der. Hoca da:
- - Ben bu köpeği iyileştiririm ama bir bedeli var, der. Meğer sürünün içinde besili bir kara koyun
varmış hoca buna göz dikmiş. Muskayı yazıp Yörüğe verir. Fakat çok geçmeden köpek ölür.
Yörüğün etrafındakiler “acaba bu muskanın içinde ne yazıyordu” diye merak etmişler ve açıp
bakmışlar ki:
-“Layık oldum kara koçun etine,
Yazık oldu ağanın itine!” yazıyor. (Kılınç, 2010:120)
F.13. YANLIŞ HESAP
Adamın biri ineğini çok seviyormuş. İneğini kurtların yememesi için nefesi kuvvetli bir hoca
arayışına girmiş ve nihayetinde aradığı hocayı bulmuş. Hocadan ineğini kurtların yememesi için muska
yazmasını istemiş. Muska yazılmış ve ineğin boynuna asılmış. Bu olayın ardından sürüye kurt girmiş
ve sadece bu adamın ineğini yemiş. Adam, ineğin muskalı başını kesip hocaya getirmiş.
Hocaya:
-Hocam hocam ineği kurt yedi, demiş.
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Hoca:
-Nasıl olur? demiş, muskayı almış, açıp okumuş ve açıklama yapmış.
-Biz bir yanlışlık yapmışız. Kurdun ağzını bağlayacağımıza arkasını bağlamışız. Kurt senin
ineği yedi yemesine ama hiç merak etme, kolay kolay çıkaramaz. (Yaşar-Avcı, 2017:191).
F.14. MUSKA
Osmanlı zamanında Süleyman Giryani diye bir adam varmış. Bu adam alimmiş. Hocalık yapıp,
muska yazarmış. Adamın birinin itinin arka kıçı kırılmış. Süleyman Giryani’ye gelmiş: “İllaha benim
köpeğime muska yaz ki iyileşsin.” Demiş. Süleyman Giryani: “Git be adam ite muska mı yazılır?”
dediyse de buna dinletemez. Adam Süleyman Giryani’nin yakasına yapışmış. En sonunda hoca kağıda
bir şeyler yazmış, muska yapıp buna vermiş. Kağıda şöyle yazmış.
Tamah ettim etine
Muska yazdım itine
Tutarsa tuttu
Tutmazsa kıçı sahibinin g.tüne (Akpınar, 2007:241).
F.15. ÇOBANIN MUSKASI
Eskiden bir çoban varmış. Bu çoban bir padişahın kızını seviyormuş. Ama kız da buna hiç
bakmıyormuş. Çoban da bir muskacıya varmış. Ben falanca kızı seviyorum. Bana muska yazıver, demiş.
Muskacı da şöyle yazmış:
Eriğin eriği koruğun koruğu
Başka sevecek kız mı yok a kahpe Yörüğü (Abalı, 2011:325-326).
F.16. KARISIYLA GEÇİNEMEYEN ADAM
Adamcağızın biri karısıyla hiç geçinemezmiş. Bir gün bir muskacıya varmış. Karıyla benim
aramı ediver, demiş. Muskacı da muskaya şöyle yazmış:
Koçarlı’nın biberi
Karı dırdırı dinleyen tez geberî (Abalı, 2011:326).
F.17. GANİ BABANIN MUSKASI
Sivas vilâyetinin Divriği kazasında Anzagar isminde bir köy vardı. Gani Baba isminde âlim ve
fâzıl bir zat bir Bektaşî tekkesi açmıştı. Ve başına kalabalık bir muhib kütlesi toplamıştı. Gani Babanın
şöhreti günden güne etrafa yayılıyordu. O nisbette de muhiblermin adedi arttıkça artıyordu. Hattâ, Sarı
Çiçek Yaylasının en ücrâ köşelerine çekilip derebeyi saltanatı süren aşiret reisleri bile ona karşı büyük
bir hürmet besliyorlar. Vakit vakit ziyaretine geliyorlardı. Arapkir civarında, Maraş yakınlarına kadar
yayılmış olan meşhur Atma aşiretinin reisi Battal Bey isminde bir zat vardı. Bu zat da Gani Babanın
kerametine inananlardandı. Günün birinde Battal Beyin koyun sürülerini bekleyen koca çoban
köpeklerinden biri hastalandı. Yapılan ilâçlar fayda etmedi. Battal Bey son derece müteessir bir halde
düşünürken birden bire aklına Gani Baba geldi. Derhal hasta köpeği bir hayvanın sırtına yüklettirdi.
Yanma semiz bir koyun katarak adamlarına teslim etti. «Bunları, Baba erenlere götürün. Köpeğe bir
muska versin. Koyunu da kessin, afiyetle yesin» dedi. Battal Beyin adamları köpekle koyunu tekkeye
götürdüler. Gani Babaya teslim ettiler. Battal Beyin söylediklerini de söylediler. Gani Baba oturdu,
hemen bir muska yazdı. Köpeğin boynuna taktı. Hasta hayvanı tekrar Battal Beye yolladı. Aradan bir
kaç gün geçti. Köpek tamamen iyileşti. Battal Beyin de artık keyfi yerine geldi.
Bu mesele derhal etrafa yayılmağa başladı. Divriği kasabasında fena akisler yaptı. Divriği
kadısı, bu meseleyi duyar duymaz fena halde hiddetlendi : «Vay, zındık herif... Köpeğin boynuna muska
asmış ha?.. Bu dinsiz Bektaşînin katli vaciptir» diye bağırıp çağırmağa başladı. Kadının taassup
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damarları o kadar galeyana geldi ki dayanamadı. Hemen kâğıt kaleme sarılarak: «Burada, Gani Baba
isminde bir zındık ve mülâhhid türemiştir. Kur’anı mübinin âyetlerinden muskalar yazıp köpeklerin
boyunlarına takıyor... Bundan dolayı halk heyecan içindedir. Bu herifin derhal şer’an icabına
bakılmazsa, çok fena neticeler husule gelecektir» diye resmî bir tahrirat yazdı. İstanbul’a, şeyhülislâma
yolladı.
O tarihte şeyhülislâm Dürrizâde Abdullah Efendi idi. Bu zat da fena halde hiddetlendi. Derhal
Gani Babanın katline fetvâ vermek istedi. Fakat Sultan Hamidin de irâdesini almak için Divriği kadısının
tahriratını, Mâbeyn baş kitâbetine gönderdi. Sultan Hamid, kadının tahriratını dikkatle gözden geçirdi.
Buna ciddi bir mâna veremedi:
— Derhal bir heyet gitsin. Bu meseleyi tahkik etsin. Eğer Divriği kadısının sözleri doğru ise o
Bektaşî babası muhafaza altında İstanbul’a getirilsin diye iâde etti.
Saray adamlarından, Bâbt- Âli erkânından ve şeyhülislâm tarafından intihab edilen ulemâdan
mürekkeb bir heyet seçildi. Divriği’ye gönderildi. Tahkikata girişildi. Divriği kadısı yana yakıla
meseleyi anlattı:
— Daha bir kaç gün evvel, o taraftan gelenleri isticvâb ettim. Muska, daha hâlen köpeğin
boynunda asılı imiş... Bundan daha kuvvetli delil mi olur? Bu herif mutlaka, şer’an katledilmelidir, diye
bağırmağa başlardı. Heyet tarafından Battal Beyin köyüne zaptiyeler gönderildi. Köpek getirildi. Muska,
hakikaten köpeğin boynunda idi.
Derhal, kaymakamın odasında bir meclis kuruldu. Evvelâ, Divriği kadısı tarafından bildirilen
muskanın, köpeğin boynunda asılı olduğuna dair bir zabıt tutuldu. Sonra büyük bir merak ve heyecanla
açılan muska okundu. Köpeğin boynundan çıkarılan kâğıtta, şu satırlar bulunuyordu.
Tamah ettim etine,
Muska verdim itine,
Tutarsa tutmazsa da ipime...
Kadı, fena halde bozuldu... Bir kaç saniye evvel, hiddetli bir galeyanla sinirlerin gerilmiş olduğu
oda şimdi kahkahalarla dolmuştu. Mesele, heyet reisinin pek hoşuna gitti. İstanbul’a kadar avdeti
beklemeyerek neticeyi telgrafla derhal Sultan Hamid’e bildirdi... Ertesi gün saraydan şu cevap geldi:
«Gani Babayı korkutmadan, incitmeden İstanbul’a getiriniz..»
Gani Baba dâvet edildi. Heyetin refakatinde olarak izzet ve ikramla İstanbul’a getirildi. Sultan
Hamid o garip muskayı veren Bektaşî babasını bizzat görmek istedi. Gani Baba saraya geldi. Fakat saray
erkânı tarafından şöyle bir itiraz vukua geldi:
— Şimdiye kadar, başında Bektaşî tâcı olduğu halde hiç kimse padişahın huzuruna girmemiştir.
Buna binâen bu Bektaşî babası tacını çıkarmalı ve fes giymelidir.
Gani Baba da bu sözlere itiraz etti :
— Bu tâc, kafamdan çıkmaz. Eğer onu zorla çıkarmak isterseniz, doğrudan doğruya kafamı
kesersiniz, dedi ve ayak diredi. Nihayet düşündüler, taşındılar, gayet büyük bir fes buldular. O fesi, tâcın
üzerine giydirdiler. Böylece Gani Babayı padişahın huzuruna idhâl ettiler. Gani Baba, Sultan Hamidle
gayet tabiî bir surette karşılaştı. Hiçbir teklif ve resmiyet gözetmeyerek:
Padişahım!.. Ben, saf bir köylüyüm. Ömrümde, zaptiye ile tahsildardan başka devlet memuru
görmedim. Bir kazâ kaymakamı ile dahi görüşmedim. Şayet bir kusurum olursa affet, diye konuşmağa
başladı. Esasen Gani Babanın muskası, Sultan Hamidin nazarı dikkatini celbetmiş, onun zekâsını takdir
eylemişti. Babanın kıyafeti ve bu sözleri, padişahın bir kat daha hoşuna gitti. Bektaşîlerin hiç bir şahsî
ihtiras beslemediklerim duymuş olan Sultan Hamid, Gani Babanın bu husustaki hissiyatını öğrenmek
istedi:
— Baba erenler!.. Herkes dünyada zengin olmak, mesut ve bahtiyar yaşamak ister. Bu hususta
sen ne düşünüyorsun, dünya saadeti nedir? dedi. Gani Baba gevrek gevrek gülerek:

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

309

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

— Padişahım, dünyanın en büyük saadeti, iştila ile yemek yemek ve yediğini de rahat rahat
defetmektir, diye cevap verdi. Ve eğer Sultan Hamid’in yerinde bir başka hükümdar olsaydı, ihtimal ki
Gani Babanın bu sözlerini müstehcen bulur, derhal huzurundan tardederdi. Fakat Sultan Hamid gayet
iştahsız yemek yer ve dâima da inkıbaz çekerdi. Buna binâen Gani Babanın cevabı pek hoşuna gitti.
Derin derin içini çekerek:
— Çok doğru söyledin baba, hakikaten dünyanın saadeti senin söylediğin gibidir, diye mukabele
ettikten sonra:
— Söyle bakalım baba, benden ne istersin? dedi. Gani Baba yine gülümsedi; müstehzi bir edâ
ile :
— Biliyorsun ya padişahım., itlere muska yazıp geçiniyordum. Kendi şahsım için hiç bir şey
istemem. Versen de kabul etmem. Ancak şu var ki benim tekkem mihmansız kalmıyor. Tarlalarımın
ekinleri de misafirlerime kâfi gelmiyor. Eğer İncesu’daki araziyi tekkeme verirsen sevâba girersin, dedi.
Sultan Hamid derhal bu araziyi Gani Babaya bahşetti.
Bana bu hikâyeyi nakledenlerin rivayetlerine göre, bu aralık bu arazi yüzünden, o civardaki
köylülerle Gani Baha arasında hir ihtilâf zuhûr etmiş. Gani Baba, bu köylülere:
— Be herifler.. Ben o toprakları koskoca padişaha yedirmekle s... mayı öğreterek aldım, dermiş.
(Yıldırım, 1976:100-102)
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SUUDİ ARABİSTAN MEDİNE İSLÂM ÜNİVERSİTESİNDE HADİS ÖĞRETİMİ VE
YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF THE HADITH TEACHING AND MASTER STUDIES AT THE
ISLAMIC UNIVERSITY OF MEDINA IN SAUDI ARABIA
Dr. Recep BİLGİN
Milli Eğitim Bakanlığı, El-mek
ORCID: 0000-0002-2858-3039
Doç. Dr. Necmettin ÇALIŞKAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Dünyada İslâmî ilimler alanında pek çok ülkenin üniversitelerinde akademik çalışmalar
yapılmaktadır. Bunlardan birisi de bir devlet üniversitesi olan Suudi Arabistan/Medine İslâm
Üniversitesidir. Üniversitede; Kur’ân (kıraat), hadis, İslâm hukuku (şeriat), davet (din usûlu),
Arap dili ve edebiyatı ve mühendislik fakülteleri bulunmaktadır.
Lisans düzeyinde hadis öğretimi; hadis fakültesinde " ” "قسم علوم الحديثve ""قسم فقه الحديث
adıyla müfredatları birbirine yakın olan iki ayrı bölümde yapılmaktadır. Medine İslâm
Üniversitesi hadis bölümünde hadis dersi; Hadis, Hadislerin Yazılması, Hadislerin Tedvini,
Hadis Istılahları, Cerh ve Ta’dîl, Hadis Râvileri, Sünnet-i Nebevî’nin Yeri, Hadis Uydurma ve
Hadis Uyduranlar ve Tahrîc isimleriyle dört yıl toplam 30 saat olarak okutulmaktadır. Derslerde
Kütüb-ü Sitte yanında Şevkânî’nin (v. 1250/1834) Neylü’l-evtâr şerḥu Münteka’l-ahbâr ve
Abdülhâdî es-Sâlihî ed-Dımaşkî’nin (v. 744/1343) el-Muharrer, Muhammed el-Metar ezZehrânî’nin Tedvînü’s-sünneti’n-nebeviyye isimli eserleri okutulmaktadır. Ayrıca öğrencilere
Şâmile, Cevâmiu’l-Kelim ve Bernâmecü Kütüb-i Tis’a gibi bazı internet sitelerinden
yararlanma, senet ve metin tahlilleri, rivayetlerin doğru okunuşu, garîbü’l-hadîs ve
rivayetlerdeki edebî yönler de öğretilmektedir.
Üniversite dışında ortaokul ve lise düzeyinde medrese usûlü geleneksel hadis öğretimi
yapan ve önemli hadis öğretim kurumlarından kabul edilen dârülhadisler de vardır.1
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Medine İslâm Üniversitesi Hadis Fakültesinde, yüksek
lisans çalışmaları ağırlıklı olarak; cüz, sahife, ricâl (şahıs) veya kitap üzerine tahric, tahkik ve
tanıtım çalışmaları, usûl konuları, hadisle alakalı problemler, belirli konulardaki hadisler, bazı
şehirlerde yetişmiş hadis âlimlerinin hayatları, hadis rivayet metotları ve hadis ilmine katkıları,
sahâbe ve tâbiînden hadis ilminde öne çıkmış olanların rivayetleri, hadis tarihi ve mezhep eksenli
çalışmalar yapılmıştır.

Nebi Bozkurt, “Dârülhadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 1993), 8: 527-529.
1
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Tebliğde; Medine İslâm Üniversitesinde hadis öğretimi ve yüksek lisans çalışmalarının
günümüz insanının ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı, yeterliliği, alanları vb. konularda genel
bir muhteva çizilecek ve değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Hadis, Değerlendirme, Eser, Tahric, Tahkik, Cüz, Sahife.
Academic studies are being conducted in the universities of many countries in the field
of Islamic sciences in the world. One of them is Saudi Arabia Medina Islamic University which
is a public university. In the University; There are Quran (hadith), hadith, Islamic law (Sharia),
invitation (religious style), Arabic language and literature and engineering faculties. Hadith
teaching at undergraduate level; in the hadith faculty, “qismi ulumi’l-hadith” and “qismi fıqhu’lhadith” are carried out in two separate sections with close curriculum. There are also
daarulhadith which are accepted from the important hadith education institutions and they teach
traditional hadiths at the middle and high school level. Hadith lesson in the hadith department of
Islamic University of Medina; Hadith, Hadith Writing, Treatment of Hadith, Hadith Istılahları,
jarh and Taa’dîl, Hadith Ravihs, Sunnah-i Nabavi Place, Hadith Fiction and Hadith False and
Tahrij are taught for 4 year and yearly 30 hours for a week in total. In addition, the works of
many important scholars are considered as source work and are taught.
As far as it can be determined, the master studies in the Hadith Faculty of Medina Islamic
University are mainly; juz, sahifa, rijâl (individual) or book on the tahrij, verification and
promotion studies, procedural issues, hadith-related problems, hadiths on certain subjects, the
lives of hadith scholars trained in some cities, hadith narration methods and hadith in the science
of hadith narrations of those who had come out, hadith history and sectarian studies were made.
In this study, it is aimed to determine whether the hadith teaching and master studies at
the Islamic University of Madinah meet the needs of today’s people, their proficiency, their
fields and so on a general content will be drawn and evaluated.
Keywords: Hadith, Evaluation, Work, Tahrij, Tahqiq
Giriş
İslâm tarihi boyunca İslâmî ilimler alanda temel bilgi kaynağı olarak hadis ilmine büyük
önem verilmiştir. Bu ehemmiyet günümüzde de devam etmektedir. Bu çerçevede hadis
öğretimine ilişkin ülkemiz ilim insanlarına bakış açışı kazandırması açısından Suudi Arabistan
üniversitelerinde hadis tedrisine ve bu alanda yapılan akademik çalışmalara ilişkin bilgi vermek
önem arz etmektedir.
İslâm dünyasında uluslararası düzeyde öğrenci kabul eden üniversitelerden birisi de
itikadî konularda Kur’an ve Sünnet’in lafzına bağlı olan ve te’vili kabul etmeyen ekol olarak
bilinen selefilik2 akımının tesirinde 1961 yılında kurulan ve bir devlet üniversitesi olan Medine
İslâm Üniversitesi’dir. Üniversitenin kuruluşunda Cemâat-i İslâmî teşkilâtının lideri Pakistanlı
Selefilik ekolü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. M. Sait Özervarlı,
“Selefiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV
Yayınları, 2009), 36: 399-402.
2
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âlim ve düşünür Mevdûdî’nin3 (1903-1979) önemli ektisi olduğu söylenmektedir.4 Hadis
fakültesi ise üniversite kurulduktan 15 yıl sonra 1976 yılında açılmıştır.5 Üniversite öncelikli
olarak yabancı öğrencilere yönelik olarak kurulmuştur.6 Üniversite bünyesinde yaklaşık 160
ülkeden gelen 22.000 öğrenci barınmaktadır. Üniversiteye yalnızca erkek öğrenciler kabul
edilmektedir. Bu yönüyle Mısır’daki Ezher üniversitesinden farklılık göstermektedir.
Medine İslâm Üniversitesi’nin hem Hz. Peygamber’in yaşadığı ve kabrinin yer aldığı
Mescid-i Nebevî’nin yanı başında7 hem de hadislerin bütün dünyaya yayıldığı merkez olan
Medine şehrinde8 bulunmuş olmasından dolayı bu üniversitede açılan hadis fakültesi diğer
hadis fakültelerine nazaran daha kritik bir önem arz etmektedir. Medine İslâm Üniversitesi
Hadis Fakültesinin9 hadis ilimleri sahasındaki etkinliğini ve tecrübesini yansıtabilmek için ilk
yapılacak icraatlardan birisi hadis müfredatını, okutulan dersleri, ilgili materyalleri ve yapılan
akademik çalışmaları tespit etmektir. Böylece, hadis fakültesinde okutulan ders programı ve
yapılan yüksek lisans çalışmaları tespiti sayesinde bazı değerlendirmeler yapmak ve sağlıklı
sonuçlar elde etmek mümkün olacaktır.
Klasik dönemde yapılan hacimli çalışmalar yerine günümüzde daha spesifik alanlarda
çalışmalar yapılmaktır. Ayıca günümüz çalışmaları çağdaş dönemde geliştirilen akademik
çalışma kurallarına uygun te’lif edilmekte ve böylece kaynaklara vukûfiyet daha kolay
olmaktadır.
Bu çalışmada anılan ülkeden örnek alınan Medine İslâm Üniversitesi lisans öğretim
programı incelenerek yapılan çalışmalar tespit edilecek ve lisans öğretimi alanında derslerin
isimleri ve müfredat içerikleri zikredilecektir.
Akademik alanda yapılan yüksek lisans çalışmaları ise; Eserler Üzerine Yapılan
Çalışmalar, Usûl ve Hadis Tarihini İnceleyen Çalışmalar, Ricâl Üzerine Yapılan Çalışmalar ve
Çeşitli Konularda Yapılan Çalışmalar şeklinde dört alt başlıkta tasnif edilmiştir.
Çalışmada ilgili tezlere ulaşmak isteyenlere kolaylık sağlaması açısından tezi hazırlayan
öğrencilerin isimleri ve tezin başlığı zikredilmekle yetinilmiştir. Tebliğin hacmini aşmaması
için danışman ve tezin içeriğine dair ayrıntılı bilgi verilmemiştir.
Anis Ahmed, “Mevdûdî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2004), 29: 432-437.
4
University of Oxford “Al-Medina University”. (Erişim: 10 Ekim 2019.
https://www.csia-oxford.org/al-medina-university).
5
Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi Hadis-i Şerif ve İslâmî Araştırmalar
Fakültesi. (Erişim: 10 Ekim 2019 http://iu.edu.sa/site/20).
6
University of Oxford “Al-Medina University”. (Erişim: 10 Ekim 2019.
https://www.csia-oxford.org/al-medina-university).
7
Mescid-i Nebevî’nin yanında kurulan Dârülhadisler ve işlevleriyle ilgili
olarak bkz. Nebi Bozkurt, “Dârülhadis”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8: 527-529.
8
Nebi Bozkurt, Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Medine”, Türkiye Diyanet Vakfı
İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2003), 28: 305-311.
9
Yusuf Suiçmez, “İslâm Ülkelerinde Hadis Öğretimi (Lisans Düzeyi)”, III.
Hadis Anabilim Dalları İhtisas Toplantısı, Lisans Programlarında Hadis
Eğitimi ve Öğretiminin Problemleri, 24-26 Ekim 2014, Adana, Emin
Yayınları, Bursa 2017, ss. 125-192.
3
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I.
MEDİNE İSLÂM ÜNİVERSİTESİ HADİS BÖLÜMÜ’NDE OKUTULAN
DERSLER VE PROGRAM DEĞERLENDİRMESİ
A.
Medine İslâm Üniversitesi Hadis Bölümü’nde
Okutulan Dersler
Medine İslâm Üniversitesi Hadis Bilimi Ders Programı şu
şekildedir.10
1.
Hadis
2.
Hadislerin Yazılması
3.
Hadislerin Tedvini
4.
Hadis Istılahları11
5.
Cerh ve Ta’dîl12
6.
Hadis Râvileri13
7.
Sünnet-i Nebevî’nin Yeri
8.
Hadis Uydurma ve Hadis Uyduranlar
9.
Tahrîc14
10.
Kütüb-ü Sitte
11.
Şevkânî15 Neylü’l-evtâr şerḥu Münteka’l-ahbâr
12.
Abdülhâdî es-Sâlihî ed-Dımaşkî: el-Muharrer
13.
Muhammed el-Metar ez-Zehrânî: Tedvînü’ssünneti’n-nebeviyye
14.
Şâmile16
15.
Cevâmiu’l-Kelim
Suiçmez, “İslâm Ülkelerinde Hadis Öğretimi, (Lisans Düzeyi)”, s. 130-134.
Hadis Istılahları ders programıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Tahric Ders
Programı Tanıtım Word dosyası için bkz. Hadis-i Şerif ve İslâmî Araştırmalar
Fakültesi. “Hadis İlmi Ders Program Tanıtımı”. (Erişim: 10 Ekim 2019
http://iu.edu.sa/site_Page/33080).
12
Cerh ve Ta’dîl ders programıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Tahric Ders
Programı Tanıtım Word dosyası için bkz. Hadis-i Şerif ve İslâmî Araştırmalar
Fakültesi. “Hadis İlmi Ders Program Tanıtımı”. (Erişim: 10 Ekim 2019
http://iu.edu.sa/site_Page/33080).
13
Hadis Râvileri ders programıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Tahric Ders
Programı Tanıtım Word dosyası için bkz. Hadis-i Şerif ve İslâmî Araştırmalar
Fakültesi. “Hadis İlmi Ders Program Tanıtımı”. (Erişim: 10 Ekim 2019
http://iu.edu.sa/site_Page/33080).
14
Tahrîc ders programıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Tahric Ders Programı
Tanıtım Word dosyası için bkz. Hadis-i Şerif ve İslâmî Araştırmalar Fakültesi.
“Hadis İlmi Ders Program Tanıtımı”. (Erişim: 10 Ekim 2019
http://iu.edu.sa/site_Page/33080).
15
Şevkânî’nin ana hatlarıyla hem görüş hem üslûp açısından ehl-i hadîs
Selefîliğini benimsediği ifade edilmiştir. Konuyla ilgili olarak bkz. Eyyüp Said
Kaya-Nail Okuyucu, “Şevkânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39: 22-28.
16
Şamile programının 29.000 ciltlik “Şamile Zehebiye” adıyla yayımlanan
program için bkz. Şebeketü’l-Medârisi’l-İslâmiyye, “Tahmîlü’l-Mektebeti’şŞamileti’l-İslâmiyye”.
(Erişim:
10
Ekim
2019.
https://www.madarisweb.com/ar/files/4836).
10
11
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Bernâmecü Kütüb-i Tis’a

B.

Program Değerlendirmesi

2019

Medine İslâm Üniversitesi Hadis Bilim Dalı lisans bölümünde okutulan ders
programları ve içerikleriyle ilgili olarak bazı araştırmacılar şu değerlendirmeyi yapmışlardır:
“Ders programını genel bir değerlendirmeye tâbi tutarsak, hadis geleneğinin devamı niteliğinde
bir ders programı içerdiğini söyleyebiliriz. Bu gelenek daha çok râviler ve senede dayalı bir
anlayış üzerine kurulmuştur. Metne yaklaşımda ise metnin özne olarak alındığı, öğrencinin ise
daha çok metnin nesnesi olarak görüldüğü bir öğretim metodu izlenmektedir. Bu yüzden de
derslere baktığımızda, cerh ve tadil, mustalahu’l-hadis, tahric ve hadis şerhleri üzerine kurulu
bir hadis öğretimi programı olduğunu görürüz. Klasik hadis öğretimi dışında, oryantalist
eleştirilere karşı cevapları içeren ve dârülhadis’te okutulan Difa ani’s-sünne adıyla verilen
dersin, gerçek anlamda günümüz hadis problemleri ve tartışmalarına cevap verecek nitelikte bir
ders olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu programın bir diğer eksik yanı ise hadislerin
yorumunda, felsefe, kelâm, psikoloji ve sosyoloji gibi ilimlerden yeteri ölçüde
yararlanılmamasıdır. Bu ilimlerle desteklenmemesi sebebiyle de hadislerin yorumunda, sosyal,
psikolojik ve siyasi arka plan görülememekte ve buna bağlı olarak da metin tenkidi
yöntemlerinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır. Diğer dersler, genel olarak benzer içeriğe
sahip olduğu için detayına girmek ihtiyacı hissedilmemiştir.”17
II.

YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

Medine İslâm Üniversitesi Hadis Bilim Dalı yüksek lisans öğrenci yetiştirme
programının ana gayesi şu şekilde açıklanmaktadır; "تأهيل مختصين من مختلف أنحاء العالم متمكنين من
" وخدمة المجتمع المحلي والعالمي، للمشاركة الفاعلة في العناية بالسُّنة،مهارات البحث العلمي في علوم الحديث
“Dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilerin, hadis ilimleri sahasında bilimsel araştırma
becerilerine sahip, Hz. Peygamber’in sünnetine ihtimam göstermede hassas davranan, bölgesel
ve uluslararası toplum hizmetlerinde aktif rol alan uzman kadrolar yetiştirmektir.”18 Bu
çalışmaları şu şekilde tasnif etmek mümkündür:
A.

Eserler Üzerine Yapılan Çalışmalar

1. Abdurrahman Abdülcebbâr el-Ferîvâî, “İmam Vekî’ b. Cerrâh’ın Kitâbü’zzühd’ünün Birinci Cildi”.
2. Muhammed b. Sâlih el-Fâlih, “Ebu Musa el-Medenî ve Nüzhetü’l-huffâz İsimli
Eseri”.
3. Abdülazîz b. Hamd el-Meş’al, “Bir Muhaddis Olarak el-Hâfız el-Berdîcî ve
Tabakâtü’l-esmâi’l-müfrede isimli Eserinin Tahkiki”.
4. Bedir b. Muhammed b. Muhsin el-Amâş, “Hafız Moğoltay’ın Tehzîbü’l-kemâl fî
esmâi’r-ricâl İsimli Eserinin, Beşinci Cildin Başından Sekizinci Cildin Sonuna Kadar Olan
Kısmın İkmali”.
Suiçmez, “İslâm Ülkelerinde Hadis Öğretimi, (Lisans Düzeyi)”, s. 134.
Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi. “Hadis-i Şerif ve İslâmî
Araştırmalar
Fakültesi”.
(Erişim:
10
Ekim
2019.
http://iu.edu.sa/site_Page/33828).
17
18
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5. Ömer Ali Abdullah, “İbn Mülakkın’in el-Bedrü’l-münir fî tahrîci’ş-şerhi’l-kebir’inin,
Sehiv Secdesi Babından, Korku Namazı Babına Kadar Olan Bölümü”.
6. Ömer Ali Abdullah, İbn Mülakkın’in “el-Bedru’l-münîr fî tahrîci’l-ehâdîs ve’lâsâri’l-vâkıati fi’ş-şerhi’l-kebir” Adlı Eserinin Başından Abdest Babına Kadar Olan Bölümü.
7. Avâd b. Hamd b. Muhammed er-Ruveyşî, “Tehzîbü’l-kemâl fî esmâi’r-ricâl” İsimli
Eserin Başından Dördüncü Cildin Sonuna Kadar Olan Kısmın İkmali.
8. Abdullah b. Ahmed b. Süleyman el-Hamd, “Ebu Süleyman İbn Zebri’r-Rebî’nin
“Âlimlerin Doğum ve Vefat Tarihleri” İsimli Eseri”.
9. İbrâhîm b. Ali b. Ubeyd el-Abîd, “Cemaleddin el-Merdâvî el-Makdisî’nin
“Kifâyetü’l-müstakni‘ li edilleti’l-muknî‘” İsimli Eserinin Başlangıcından Özür Sahiplerinin
Namazı Babına Kadar Olan Bölümü”.
10. Muhammed İbrâhîm Halîl es-Sâmerrâî, “İbn Kesîr’in İrşâdü’l-fakîh ilâ ma’rifeti
edilleti’t-tenbîh İsimli Eseri”.
11. Muhammed Saîd Ömer İdrîs, “Ebû Bekr Muhammed b. Hüseyin el-Âcerî’nin
“Tahrîmü’n-nerd ve’ş-şatranc ve’l-melâhî” İsimli Eseri”.
12. Muslih b. Cezâ b. Fedğûş el-Hârisî, “Ebu Bekr b. Ebi’d-Dünyâ’nın “Kitâbü’tteheccüd ve kıyâmü’l-leyl” İsimli Eseri”.
13. Abdülbârî Fethullah es-Selefî, İmam Nevevî’nin “Kitâbu irşâdi tullâbi’l-hakâyık ilâ
ma’rifeti sünen-i hayri’l-halâik” İsimli Eseri.
14. Sultan b. Abdülmuhsin b. Abdilaziz el-Hamîs, “Beyhakî’nin Sünen’inde Vakitlerin
Faziletleri Bâbı”.
15. Muhammed b. Ahmed el-Harîsî, “el-Keşf li-müşkili’s-Sahihayn” Kitabının
Başından, Hz. Ömer’e İsnad Olunan Hadisler Babına Kadar”.
16. Muhammed Abduh Abdurrahman, “İbn-i Kesir’in Tefsirinde Ra’d Sûresinde Geçen
Hadislerin Tahrici”.
17. Sultân Senedü’l-Akâyile, “İmam Müslim’in Sahih’indeki Kelamcı Râvîler”.
18. Ârif b. Abdülâlî eş-Şamrânî, “İbnü’l-Cevzî’nin “el-Keşf li-müşkili’s-Sahihayn”ı
(İsnad’ı Hz.Osman Olan Hadislerden İsnadı İbn Mesud’a Kadar Olan Bölüm)”.
19. Abdullah b. Abdilazîz el-Fâlih, “Irâkî’nin Tirmizî Şerhi Üzerine Bir Tekmile (Öğle
Namazı Öncesinde Dört Rek’at Namaz Babından, Nebi (s.a.v)’e Salavat Getirmenin Fazileti
Babına Kadar)”.
20. Ahmed Mîrîn el-Belûşî, “Nesâî’nin “Müminlerin Emiri Ali b. Ebî Talib (r. a) ve
Özellikleri” İsimli Eseri”.
21. Mustafa Saîd Kıtâş, “Beyhakî’nin “Kabir Azabının İspatı” İsimli Eseri”.
22. Yâsir b. Kâid b. Cebr es-Sülemî, “Dârekutnî’nin Kitâbü’l-ileli’l-vâride fi’lehâdîsi’n-nebeviyye” İsimli Eseri”.
23. Nasr Seyfullah Mücâhid, “Hicrî 354 Yılında Vefat Eden Ebî Hâtim Muhammed b.
Hibbân b. Ahmed et-Temîmî el-Bestî’nin Hadisçilerden Cerh Edilenler, Zayıf Sayılanlar ve
Kabul Edilmeyip Reddedilenler Kitabından “F” Harfinden Kitabın Sonuna Kadar
Değerlendirme”.
24. Saîd b. Tabîb b. et-Tal‘a el-Hablânî el-Izzî, “İbn Kesîr’in, el-Ahkâmül-kübrâ Adlı
Eserinin Mescidler Bölümünden, İstikbâli Kıble Bölümünün Sonuna Kadar Hadislerin
Değerlendirilmesi”.
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25. Muhammed Yusuf Hâfız Ebû Talha, “Hâfız Irâki’nin Tirmizî Şerhinde Cihad
Bablarının Bütüncül Değerlendirilmesi”.
26. Abdullah b. Sâlim b. Selim el-Ahmedî, “Hâfız Irâki’nin Tirmizi Şerhinde, Kitabın
Başından Hayız Yaşına Gelmiş Kadının Namazı Ancak Örtünmeyle Kabul Olur Bâb Başlığının
Sonuna Kadar Hadislerin Değerlendirilmesi”.
27. Hâlid Kâsım er-Radâdî, “Sünen-i Kübrâ’dan Şerhü’l-Müctebâ’nın Hadislerinin
Îdeyn Bâbından İhyâü’l-leyl Bâbının Sonuna Kadar Araştırma ve Tahkiklerin
Değerlendirilmesi”.
28. Mûsâ Ceddüh, Hâfız el-Îrâkî’nin, Tirmîzi’nin Şerhine Yaptığı Zeyl, (Hicret
Bâbından, Cihadın Faziletleri Bâbına Kadar Tahkikler ve Araştırmaların Değerlendirilmesi)”.
29. Suûd b. Âbid b. Sâlim el-Mutrafî el-Harbî, “Lübbü’l-ezhâr fi şerhi’l-envâr Adlı
Eserde Kitabın Başından Faziletli Üç Mescid ve Uhud Dağı’nın Fazileti ve Önemi Hadisine
Kadar Hadislerin Tahlili ve Değerlendirilmesi”.
30. Allâme Muhammed b. Abdurrahman el- Alkame’nin (v. 961/1553) el-Kevkebü’lmünîr şerhu Câmiu’s-sağîr Adlı Eserinden, Size Ne Oluyor ki Azletmiyorsunuz
(Uzaklaştırmıyorsunuz). Hadisinden, Sizden Kim Bana Bir Kere Salavat Getirirse Hadisine
Kadar Araştırma ve Tahkiklerin Değerlendirilmesi.
31. Ahmed b. Abdülmuhsin b. Sâlih el-Muhsin, Sünen-i Kübrâ Şerhü’l-Müctebâ Adlı
Eserin Zekât Bâbından Hangi Sadaka Üstündür Hadisinden, Sıyâm (Oruç) Bâbından Fazilet ve
el-Cûd Bâbına Kadar Olan Hadislerin Değerlendirilmesi”.
32. Fâris b. Yeslim Ferec Mesûnik, “Hâfız el-Îrâki’nin Tirmîzi’nin Şerhinde Libâs
Bâbından İktihâl (Göze Sürme Çekme) Bâbının Sonuna Kadar Hadislerin Değerlendirilmesi”.
33. Ahmed Hüseyin Ali Debreşe, “Sünen-i Erbaa’da Sahâbe ve Tâbiînin Müsned
Hadislerinin Araştırılması”.
34. Abdülhalîm Bismillâh, “Dârekutnî’nin Eserinde Peygamber Hadislerinde Vârid
Olan İlletler (v. 385/995) Nâfî’nin İbn Ömer’den Rivâyet Ettiği Hadisten, Sözün Sonunda Ağzı
Eğip Bükmekten Nehyetmek Hadisinden Başlayıp, İbn İshâk es-Seb‘î’nin Ömer (r. a)’dan
Rivâyet Ettiği Resûlullah’ın İki Problemli Konuya Verdiği Hükme Kadar Hadislerin Tahlili”.
35. Bedr b. Fevâz b. Nüveyşî el-Mutrafî, “İbn Hamza el-Hüseynî’nin (v. 1120/1708)
Eserindeki “Size Bir Şey Demediğim Zaman Bana Bir Şey Sormayın, Çünkü Sizden Önceki
Milletlerin Helak Olmasının Sebebi Çok Soru Sormalarındandır” Hadisinden “Sizden Biriniz
Namaz Kılacağı Zaman Dinç ve Rahat Halinde Kılsın” Hadisine Kadar Olan Hadislerin Sebebi Vürûdlarının Açıklanması ve Tahlili”.
36. Abdülaziz b. Avde es-Serîhî, “Hâfız el-Irâkî’nin (v. 806/1403) el-Muğnî adlı
Eserinden (Kibir ve Kendini Beğenme Bâbından Tevbe Bâbının Sonuna Kadar) Olan
Hadislerin Tahkikleri, Tahricleri ve Araştırılması”.
37. Hüsâmeddin Emin Muhammed Hamdân, “Hâfız es-Sehâvî’nin (v. 902/1496).
Meşhur Olan Hadislerinin (Allah Güzeldir…..)’den Başlayıp ( )خHarfinin Sonuna Kadar Olan
Hadislerin Tahkikleri ve Değerlendirilmesi”.
38. Mâcid b. Hamîd el-Cühenî, “Sünen-i Kübrâ Şerhu’l-Müctebâ İsimli Eserde Cenâiz
Bâbının Kabir Azabı Bölümünden Başlayıp Zekâta Mani Duruma Kadarki Bölümdeki
Hadislerin Değerlendirilmesi”.
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39. Muhammed b. Hamîd el-Ûfî, “Hâfız Veliyyüddîn Ebû Zür’a Ahmed b. Abdirrahîm
b. el-Hüseyn el-Irâkî’nin “Etrâf” Adlı Eserine İsnad Edilen Şüphelerin Araştırılması”.
40. Abdürrezzâk Muhammed Ahmed el-Bakmâ, “İbn Hacer el-Askalânî’nin Fethu’lbarî İsimli Eserinde Kitabın Başından Cenâiz Bâbının Sonuna Kadar Olan Bölümde Birbirine
Zıt Gibi Görünen Hadislerin Tespiti ve Araştırılıp Değerlendirilmesi”.
41. Muhammed Ali Fâlih Cem‘ân, “İbn Hacer el-Askalânî’nin Fethu’l-barî İsimli
Eserinde İhsar Bâbından Başlayıp Keffâret Bâbının Sonuna Kadar Olan Hadislerden Birbirine
Zıt Gibi Görünen Hadislerin Tespiti ve Araştırılıp Değerlendirilmesi”.
42. Abdullah b. Sâlim el-Hacîlî, Ali b. Muhammed el-Kalsâdî el-Mâlikî’nin (v.
891/1486) Lübbü’l-ezhâr fî şerhi’l-envâr İsimli Eserin Cihâd Bâbındaki Hadislerin
Değerlendirilmesi”.
43. Îsâ Câkitî Abdurrahman İmam Ebü’l-Hasan ed-Dârekutnî’nin Eserinde Kays b. Ebî
Hâzım’ın Cerîr b. Abdullah’tan Rivâyet Ettiği İlk Hadisten Başlayarak, Urve’nin Âişe (r. a)’dan
Rivâyet Ettiği Hadisten Hz. Peygamber Zamanındaki Hırsızın Elinin Kesilmesi Meselesindeki
Hadislere Kadar Hadislerde Vârid Olan İlletlerin Araştırılıp İncelenmesi”.
B.

Usûl ve Hadis Tarihi Alanında Yapılan Çalışmalar

1. Süleyman b. Abdilazîz el-Ureynî, İbn Hacer el-Askalânî’nin Rivayetleri Tercih
Etmedeki Metodu.
2. Âdil Abdülğafûr Abdülğanî, “Siret-i Nebi’nin Mekke Dönemine Dair Rivayetler
Üzerine Çalışmalar”.
3. Muhammed Râdî b. Hâc Osman, “Metruk Hadisler ve Sünen-i Dârekutnî’deki
Örnekleri”.
4. Abdurrahman b. Sâlih Muhyiddîn, “Ebu İsa et-Tirmizî’nin Hasen Gördüğü Ancak
Kütübü Sitte Müelliflerine Göre İnfirad Ettiği Hadisler”.
5. Avd Ahmed eş-Şehrî, “Tirmizi’nin Sahih Bir Hadis Hakkındaki Beyanları Üzerine
Bir Çalışma”.
6. Muhammed b. Hâdî el-Medhalî, “İsnadı Zayıf Olup da İmam Ebu Davud’un
Hakkında Söz Söylemediği Rivayetler”.
7. Ahmed b. Ali b. Ahmed el-Kuranî, “Ta’lik Hadislerinde Tahkik Çalışmaları”.
8. Hayru’l-Hüseyn Cemîl, “Hâfız İbn Hacer el-Askalânî’nin Müsnedü’l-firdevs’inde,
Peygamberlerin Ahlâkının En Yücesindendir Hadisinden 126. Sayfaya Kadar Olan Hadislerde
Bulunan Garib Kelimelerin Değerlendirilmesi”.
9. Türkî b. Abdillâh b. Hamîd el-Ûfî el-Harbî, Şeyh Ebî Muhammed el-Muhalledî’nin
Usûl Derslerinin Sesli Anlatımından Elde Edilen Kazanımlar, (Dördüncü Bölümden Altıncı
Bölümün Sonuna Kadar).
10. Muhammed es-Sânî Ömer Mûsâ, “Mekke ve Medine’de Hadis Medresesi ve
Kuruluşundan Hicri II. Asra Kadar Hadis İlimlerine Etkisi”.
11. “Süleyman b. Muhammed en-Nisyân, “İbn Hacer el-Askalânî’nin Fethu’l-barî
İsimli Eserindeki Birbirine Zıt Gibi Görünen Hadislerin Zekât Bâbından Başlayıp Umre
Babının Sonuna Kadar Araştırılıp Değerlendirilmesi”.
12. Îrvân Süfyân, Firdevs Müsnedinde “Ahlâkın Üstünlüğündendir” Hadisinden
Başlayıp 169. Hadise Kadar Olan Hadislerdeki Garib Kelimelerin Araştırılıp İncelenmesi”.
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Ricâl Üzerine Yapılan Çalışmalar

1. Abdüllatif b. Muhammed el-Ceylânî, “Hâfız İbn Reşîd es-Sebtî ve Nebevî Sünnet’e
Hizmeti”.
2. Abdülğafûr Abdülhak Hüseyn b. el-Belûşî, “İsfehan Muhaddislerinden Ebi’ş-Şeyhel-Ensarî ve Rivayetleri”.
3. Hâlid Merğûb Muhammed el-Hindî, “Bir Muhaddis Olarak Hafız Abdulğanî elMakdisî”.19
4. Merzûk b. Hiyâs ez- Zehrânî, “İbn Abbâs’ın Kölesi İkrime ve Sahih-i Buhari’de
Vârid Olan Hadislerinin İncelenmesi (1).
5. Merzûk b. Hiyâs ez- Zehrânî, “İbn Abbâs’ın Kölesi İkrime ve Sahih-i Buhari’de
Vârid Olan Hadislerinin İncelenmesi (2).
6. Fârûk b. Yûsuf b. Ahmed el-Bahreynî, “Kütüb-ü Sitte’de Rivayetleri Olan İmam
Zührî’den Hadis Rivayet Etmiş Râvîler Tabakâtı”.
7. Muhammed b. Ahmed b. Bâcâbir, “Bir Muhaddis Olarak İmam Zeylaî”.
8. Nâyif b. Hâşim ed-Daîs el-Berakâtî, “İmam Şafiî Hakkındaki Bir Yanılgının Beyanı”.
9. Mahmud b. Abdilaziz es-Simârî, “eş-Şeyh Abdurahman el-Ma’meli ve Sünnet ve
Hadis Ricali Hususundaki Çalışmaları”.
10. Cevâhir Muhammed Sürûr Beslûm, “Mü’minlerin Annesi Hz. Âişe’nin Hayatı ve
Hadisçiliği”.
11. Müeyyed Hamâd Abdülaziz el-Hamâd, “Dad Harfinden Ayn Harfine Kadar Olan
Bâblarda Ebî Ahmed el-Hâkim e-Kebîr’in İsimleri ve Künyeleri”.
12. İbn Hamza el-Hüseyni’nin Rivayet Ettiği Hadislerden Muhakkak Kinânede Senin
Oğlunun da Payı Vardır Hadisinden, İnsanları Bırak Amel Etsinler Muhakkak Cennette Yüz
Derece Vardır Hadisine Kadar Hadislerin Vürûd Sebeplerinin Araştırılması.
D.

Çeşitli Konularda Yapılan Çalışmalar

1. Ahmed b. Îsâ b. Ahmed Hâdî, “Kütüb-ü Sitte ve İmam Ahmed’in Müsned’indeki
Deccal Hakkındaki Rivayetler”.
2. Süleyman b. Ali es-Suûd, “Hicret Hadisleri”.
3. Bagşîş Muhammed, “Musa b. Akabe’nin Megâzî İle İlgili Rivayetleri”.
4. Sâlih Ahmed Muslih el-Vaîl, “Faziletli Ameller ve Bunların Sevaplarına Teşvik”.
5. İbrâhîm b. İbrâhîm Kuraybî, “Benî Mustalik Gazvesi Hakkındaki Rivayetler”.
6. Sâlih b. Muhammed ed-Dahîlillâh, “Kıyâmetin Küçük Alametlerine Daire Hadisler”.
7. Abdurrahman Ahmed Abduh, “Miras Ahkâmı Hadisleri”.
8. Muhammed Abdurrahman Şemîletü’l-Ehdel, “Mut’a Nikâhı Hakkındaki Bütün
Rivayetlerin Cem ve Tahkiki”.
9. Velîd b. Hâlid b. Abdillatîf el-Bilâlî, “Ölüm ve Sonrası Hakkında Kütüb-ü Tis’a’da
Varid Olan Hadisler”.
10. Süleyman b. Salih es-Sinyân, “Yasak Olan Alış-Verişler Hakkındaki Hadisler”.
Aynı çalışma Türkiye’de yapılmıştır. Konuyla ilgili bkz. Mahmut Seyhan,
Abdulğanî el-Makdisî ve Hadis İlmindeki Yeri, (Yüksek Lisans Tezi, Iğdır
Üniversitesi, 2019).
19
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11. Fahd b. İbrahim eş-Şemsân, “Müftülerin İmamı Peygamber (s.a.v)’den Fetvalar”.
12. Hâsin b. Ali Savân el-Ğâmidî, “Kur’an ve Sünnette Peygamber (s.a.v)’in Dâvet
Metodu”.
13. Diyâbî Ebû Bekr, “Hadislerde Taharet Bablarının Tasnifli Araştırılması (Sünnetin
Sünnetle Açıklanması Yönü İle)”
14. Osman Fâfûrî Kemerâ, “Hadislerde Zikredilen Üç Mescit Hariç Diğer Mescitlerin
Hükümleri Hakkında Vârid Olan Hadislerin Değerlendirilmesi”.
15. Sirâcü’l-Hak Muhammed Hâşim, “Ebî Avâne’nin Sahih-i Müslim Üzerine Yaptığı
Tahric Çalışması ve Hac Kitabından İhramlının Güzel Koku Sürünmesi, İhramlı Kimsenin
Cima Etmesi Babından Medine’de Kötülük Yapması ve Halkına Da Kötülük Yapmasının
Cezası”.
SONUÇ
Suudi Arabistan Medine İslâm Üniversitesinde hadis öğretimi lisans düzeyinde;
Hadislerin Yazılması, Hadislerin Tedvini, Hadis Istılahları, Cerh ve Ta’dîl, Hadis Râvileri,
Sünnet-i Nebevî’nin Yeri, Hadis Uydurma ve Hadis Uyduranlar ve Tahrîc gibi isimler altında
haftalık 30 saat olarak okutulmaktadır. Yapılan bu çalışmaların günümüz insanının hadis
alanında ihtiyacını karşılayacak seviyede olmadığını ve gelenekten öteye gitmediğini söylemek
mümkündür. Çünkü dinî alanda tartışmaların odak noktasını hadis algısı oluşturmaktadır.
Hadislerin tespiti, yorumu günümüzde nasıl anlaşılması gerektiği gibi meseleler hadisleri
yeniden değerlendirmemizi zorunlu hale getirmektedir. Hadis öğretimini geliştirmek için
izlenecek ortak bir yol çizilmeli ve öğretim programı felsefesi geliştirilmelidir. Her yıl toplantı,
sempozyum ve çeşitli çalışmalarla gündemdeki konular değerlendirilmeli ve yeniliklerden
haberdar olunmalıdır.
Mezkûr Üniversitede yapılan yüksek lisans çalışmalarında ise; cüz, sahife, ricâl (şahıs)
veya kitap üzerine tahric, tahkik ve tanıtım çalışmaları, hadis tarihi, usûl konuları, hadisle
alakalı problemler, çeşitli konulardaki hadisler, bazı hadis âlimlerinin hayatları, hadis rivayet
metotları ve hadis ilmine katkıları, sahabe ve tâbiînden hadis ilminde öne çıkmış olanların
rivayetleri, hadis tarihi ve mezhep eksenli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan tezlerin hemen hepsi
klasik konular üzerine yoğunlaşmıştır. İslâm dünyasının sorunlarına ışık tutacak güncel
konulara ilişkin çalışma pek yapılmamıştır. Çalışmaların çoğu derleme, nakil, tahkik ve
rivayetler üzerine yoğunlaşmıştır. Yüksek lisans öğrencilerinin kendilerini geliştirmeleri adına
bu tarz konuların öne çıkması anlaşılır olsa da uluslararası düzeyde eğitim verdiğini iddia eden
bir üniversitede daha çeşitli ve ihtiyaç duyulan konular üzerine çalışma yapabilecek yorum
kabiliyeti gelişmiş öğrencilerin yetiştirilmesi beklenmektedir.
Bu çalışmalara bakıldığında dikkat çeken hususlardan bir diğeri de Arap dünyası dışında
İslâm ülkelerinden gelen öğrencilerin hadis alanında yüksek lisans çalışmalarına pek
rastlanmadığı söylenebilir. Örnek olarak ülkemizden Medine İslâm Üniversitesinde hadis
sahasında yüksek lisans çalışması yapan bir öğrencinin olmaması düşündürücüdür. Aynı
şekilde Malezya, Endonezya ve Türkî Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler arasında da hadis
sahasında yüksek lisans yapan öğrenci tespit edilememiştir.
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Zikredilen çalışmaların bir kısmının ayrıca ülkemizde de yapıldığı görülmektedir. Bu
tür tekrarlara meydan vermemek için tüm üniversitelerde yapılan bitirme (lisans), yüksek lisans
ve doktora tez konularının toplandığı hadis alanında küresel çapta ortak bir havuz kurulmalı ve
bunlar havuza kaydedilmelidir. Çalışma yapacak her araştırmacının ismi ve çalıştığı konu
sisteme kaydedilmeli ve ortak bir kurul tarafından denetlenmelidir. Ayrıca sadece çalışılan
konuları değil çalışılabilecek konuları da tespit edip bu havuza eklemek araştırmacıların işini
kolaylaştıracaktır.
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NÛREDDİN ITR’IN HAYATI, ESERLERİ VE HADİS ALANINDAKİ
ÇALIŞMALARI
Rıza TOZ
KSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dr. Recep BİLGİN
Milli Eğitim Bakanlığı, El-mek
ORCID: 0000-0002-2858-3039
Özet
Âlimlerin hayatlarını, eserlerini, ilmî çalışmalarını, usûllerini ve ilme katkılarını bilmek
ve bunları günümüz insanlarına ve sonraki nesillere tanıtmak önemlidir. XXI. Yüzyıl
Bilâdüşşâmiyye bölgesinin (Suriye) önemli İslam âlimlerinden birisi de Nûreddin Itr’dır, Itr,
1937 yılında Halep’te doğmuş, ilimde, Kur’ân ve Sünnet’e bağlılıkta, telif, tahkik, eğitim ve
öğretim faaliyetlerini yaymada köklü bir aileye mensuptur. Döneminin birçok âliminden ders
almış, dinî ve İslâmî ilimler ortamında yetişmiş ve camilerde halka açık dersler vermiş, tahkik
çalışmalarıyla ve verdiği derslerle Kur’ân’a ve Sünnet’e hizmet etmiştir. En büyük ideali hadis
ilimlerinin yayılması ve geliştirilmesi ve Şam beldelerinde ilmiyle âmil ulemânın
yetiştirilmesidir. En önemli çalışması, dilden dile dolaşan hadisleri, ilk kaynaklarından metin,
senet ve şerh olarak ezberlenmesine öncülük etmesidir.
Nûreddin Itr’ın çoğu basılmış, tefsir, hadis, fıkıh, Kur’ân ilmileri, Arapça (Bedîî, Beyân,
Meânî) ve tahkik çalışması olarak 60 civarında eseri bulunmaktadır. Araştırma ve makalelerinin
birçoğu ilmî/hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Eserlerinin bazıları İslâm ülkelerinde özellikle
Arap dünyasında İslâmî İlimler Fakültelerinde ders kitabı olarak da okutulmaktadır. Menhecü’nnakd fi ulûmil-hadîs (Hadis İlimlerinde Tenkit Metodu) isimli eseri hadis alanında büyük bir
boşluğu doldurmaktadır. O, yazma eserlerin tahkikinde başvurulan ve metodu uygulanan, telif
ettiği eserleri akademik bir dil ve üslûpta yazmış, tahkik çalışmaları, talepleri en üst seviyede
karşılamış önemli bir İslâm âlimidir.
Tebliğde; Nûreddin Itr’ın hayatı, eserleri, eğitimi, hocaları, talebeleri, ilmî çalışmaları ve
hadis ilmine katkıları ele alınıp değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Nûreddin Itr, Hadis, Âlim, Tenkit, Tahkik, Sünnet.
Giriş
Âlimlerin hayatı, hadis ilimleri alanında çalışmaları ve fikirlerinin bilinmesi günümüz
insanlarına ve sonraki nesillere ışık tutacak çalışmalara katkı sağlamak açısından önemlidir.
İslâmî ilimler alanında önemli bir yere sahip olan tefsir, fıkıh, özellikle de hadisçiliği ile
ön plana çıkan Suriyeli (Bilâdüşşâmiyye) âlimlerinden Nûreddin Itr’ı değerlendirdiğimiz bu
çalışmada hayatı, öğrenimi, te’lif ve tahkik eserlerinin isimleri verilerek tasnif edilmiştir.
Sonuç bölümünde ise Nureddîn Itr ile ilgili yapılan tespitler ve çalışmaları
değerlendirilmiştir.
Nûreddin Itr’ın Hayatı
İsmi, Nesebi ve Ailesi
Asıl ismi Nûreddin Itr b. Hasan Itr el-Halebî’dir. Soyu Hasan b. Ali (r.a)’a dayanır.
Bilâdüşşâmiyye bölgesinin ilimde, Kur’ân ve Sünnet’e bağlılıkta, telif, tahkik, eğitim ve öğretim
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faaliyetlerini yaymada köklü bir aileye mensuptur. Babası Muhammed, dedesi Hasan ve dayısı
büyük müfessir, muhaddis Abdullah Siraceddin (v. 1422/2001)’dir.
Doğumu ve Eğitim Hayatı
Nûreddin Itr, Halep’te 1937 yılında dünyaya geldi. 1954 yılında Halep’te Hüsreviye
medresesinden, İslâmî İlimler Lisesinden üstün başarıyla mezun oldu. Üniversite öğrenimi için
Mısır/Ezher Üniversitesine kaydoldu. Üniversite öğrenimini zamanın büyük âlimlerinden
dersler alarak 1958 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl yüksek lisans için İslâm hukuku ve usûlü
bölümüne kaydını yaptırdı. Ders döneminin sonunda tefsir ve hadis bölümüne geçiş yaptı ve
üstün başarı ile mezun oldu. Bu alanda birçok özel çalışma ve araştırmalar yaptı.
1964 yılında “Tarikatü Tirmizî fî Câmîhi ve müvâzene beynehu ve beyne’s-Sahihayn”1
(Tirmizi’nin el-Câmî Adlı Eserinin Usûlü ve Sahihayn ile Karşılaştırması) isimli doktora
çalışmasıyla doktor unvanını aldı.
Hocaları
Nûreddin Itr, dedesi büyük âlim, Necip Sirâceddin, dayısı ve kayınbabası Abdullah
Sirâceddin, Muhammed Mulla, Rağıb et-Tabbağ, Saîd el-İdlibî, Abdullah Sultan ve Muhammed
es-Selkînî gibi birçok hocadan, hadis ıstılahları, hadis şerhleri ve seçilmiş hadisler gibi dersler
aldı.
Mısır’da Ezher Üniversitesinde Mahmud Şeltut, Muhammed Muhiddin Abdülhamid,
Muhammed b. Muhammed Ebû Şehbe, Muhammed es-Semâhî, Muhammed Abdullah el-Cerrâr,
Muhammed Abdulvehhâb Buhayrî ve Abdulvehhâb Abdullatîf gibi dönemin hocalarında okudu.
Öğrencileri
Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi, Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da
bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam Şubelerinde 70’e
yakın yüksek lisans ve 30’a yakın doktora öğrencisine Kur’ân, tefsir ve hadis ilimlerinde
danışmanlık yaptı. Bu çalışmalarla birlikte Şam ve Halep camilerinde haftalık derslerini
aksatmadan devam ettirdi. Bu derslerine ilim ehli âlimler ve talebeler katılıyordu.
Nûreddin Itr, üniversitelerin lisans bölümlerinde binlerce talebeye ders verdi. Hadis,
te’lif ve tahkik alanında uzmanlaşmış talebeleri; Bedi es-Seyyid Lahhâm, İmâdeddin er-Reşîd,
Ammâr el-Harîrî, Ali Nayif el Bükâî, Abdülcevâd Hemâm, İsâm Îdo, Ömer b. Muvaffak eşŞevkânî, es-Seyyid Abdülmecîd el- Ğavrî, Muhammed Abdülmansur, Mine el-Asseh, Mümine
el-Bâşâ, Esmâ Mustafa Bûğâ ve Semer el-Aşe’dir.
Nûreddin Itr, İslam dünyasında çeşitli ülkelere davet edilerek konferansçı ve panelist
olarak katıldı. Bunlardan bazıları şunlardır. Mekke/Ümmü’l-Kurâ Üniversitesi, Riyad/İmam
Muhammed b. Suûd İslâm Üniversitesi, Medine/İslâm Üniversitesi, Lübnan/İmam Evzâî
Üniversitesi, Kuveyt Üniversitesi, Hindistan/Lekne, Dârülulûm, İlim Adamları Sempozyumu,
Türkiye/İstanbul Marmara Üniversitesi ve İstanbul’da diğer vakıf ve dernekler tarafından
organize edilen ilmî toplantılar.

Nûreddin Itr bu kitaba daha sonra bazı eklemeler yaparak el-İmâm Tirmîzi
ve’l muvâzenetü beyne Câmiihi ve’s-Sahihayn” ismiyle bastırmıştır.
1
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Bunlar dışında Ürdün, Cezayir, Yemen, Türkiye, Mısır, Sudan, Malezya ve diğer birçok
İslam ülkelerine ziyaretlerde bulundu, buralarda konferanslar verdi, radyo ve televizyon
konuşmaları yaptı ve hadis alanındaki çalışmalarından dolayı ödüller aldı.2
İlmi Kişiliği
Nûreddin Itr, 1965-1967 Medine İslâm Üniversitesine hadis hocası olarak tayin edildi.
Orada bulunduğu sürede Ulûmü’l-hadîs, Menhecü’n-nakd fi ulûmi’l-hadis ve Tarih-i ulûmi’lhadîs ve mustalahât (Hadis İlimleri ve Istılahları Tarihi) isimli eserleri tahkik etti.
Daha sonra 1967’de Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde öğretim görevlisi olarak
göreve başladı. Hadis ilimleri, tefsir, fıkıh, akâid dersleri okuttu ve Kur’ân ilimleri ve hadis
bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. Halep Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Şam’da
bulunan Ezher Üniversitesinin ve Ümmü Derman İslam Üniversitesinin Şam şubelerinde dersler
verdi. 1979’da profesör unvanı aldı.
Nûreddin Itr’ın3 en büyük derdi telif, tahkik çalışmaları ve verdiği derslerle Kur’ân’a ve
Sünnet’e hizmet etmekti. Onun bu ilmî çalışmalara devam etmesi sürekli meşguliyeti idi. En
büyük isteği ve ideali hadis ilimlerinin yayılması ve geliştirilmesi ve Şam beldelerinde ilmiyle
âmil ulemânın yetiştirilmesidir. Kısa zamanda bu beldelerden hadis ilimleri alanında değerli,
seçkin âlimler çıktı. En büyük kalıcı eseri, ilk devir hadis hafızlarının tahric üslûbuyla, hadisleri
ilk kaynaklarından metin, senet ve şerh olarak ezberlenmesine öncülük etmesidir. Itr, ilmî hadis
araştırmaları merkezinde hadis çalışmalarına devam etmektedir.
Nûreddin Itr, ilimde uzman, engin bakışlı ve hayatını okumaya, öğrenmeye, araştırmaya
ve tahkik çalışmalarına ayıran mütevazı bir insandır. Fıkıh alanındaki yaptığı çalışmaları birçok
farklı mezhebe göre araştırıp gayeye (hükme) sağlam delillerle ulaşmayı hedeflemiştir. Kısacası
o, Kur’ân, Kur’ân ilimleri, tefsir, hadis, fıkıh, fıkıh usûlü, mantık, kelâm ve diğer alanlarda
çalışmaları olan önemli bir âlimdir.
Akademik Görevleri
Nûreddin Itr 2002 yılına kadar Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesinde Kur’ân ve hadis
ilimleri bölümünde bölüm başkanı olarak görev yaptı. 2002 yılında yaş haddinden emekli oldu.
Emekli olduktan sonra Şeriat Fakültesinde yüksek lisans ve doktora alanında göreve devam etti.
Ümmü Derman Üniversitesi Şam Şubesinde, Kur’ân İlimleri ve Hadis İlimleri alanında
Yüksek Lisans ve Doktora Bölüm başkanlığı, Ezher Üniversitesi Fethu’l-İslâm Şubesi Şam
Yüksek Okulu, Usûlü’d-din Fakültesi Dekanlığı ve Dârü’l-Kur’ân İlimleri ve Hadis İlimlerinde
İlmî Danışmanlık gibi görevler aldı. Bunlara ilave olarak Itr, üniversitelerdeki yükseköğretim
(yüksek lisans ve doktora) araştırma metotlarında öğretim kalitesinin artırılması hususunda
raporlar hazırladı. Ülke dışında da birçok üniversitenin İslâmî ilimler fakültelerinde yüksek
lisans ve doktora tezlerinde tez savunmalarında ve ilmî kurullarında jüri üyesi olarak görev aldı.
Cidde’de yayımlanan hadis ilimleri dergisi “Mücammau Fıkhü’l-İslâmî’nin hakem, araştırmacı
ve muhakkiklerindendi ve ilmî/hakemli dergilerde hakemlik yaptı.

es-Seyyid Abdulmâcid el-Ğavrî, “Hivârun fî kadâyâ min ilmi’l-hadisi’şşerif beyne Nûreddin Itr ve Selmân en-Nedvî el-Hüseynî, Dârü’l-Fârâbî, Şam
2004, s. 15.
3
es-Seyyid Abdulmâcid el-Ğavrî, “Hivârun fî kadâyâ min ilmi’l-hadîsi’şşerîf beyne Nûreddin Itr ve Selmân en-Nedvî el-Hüseynî, Dârü’l-Fârâbî, Şam
2004, s. 15.
2
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Özellikleri
Nûreddin Itr, namaz konusunda asla gevşeklik göstermez, aşırı yorgun olduğu
durumlarda bile namazlarını sandalyede oturarak kılmaz, kıyama dururdu. Sabah da dâhil
namazlarını camide cemaatle kılmaya özen gösterir ve nafilelere devam ederdi. Akşam
namazının sünnetinden sonra evvâbîn namazını çok yoğun işi de olsa kılar ve talebelerine imkân
dâhilinde iki, dört, altı, sekiz rek’at olarak kılmalarını tavsiye ederdi. Gece namazı (teheccüd) ve
duhâ (işrâk) namazlarına devam eder, İslâmî ilimlerle meşgul olanlara “namazları evde
kılabilirsin” ruhsatı da vermezdi.
Nûreddin Itr, içi dışı bir ve ince ruhlu bir kişiliğe sahip, mütevazı ve hocalarına karşı
vefalıdır. Eylemleriyle söylemleri aynı idi. Onu gören herkes, sünnete uymasından,
bağlılığından ve Resûlullah’ın ahlakını kendisine ilke edindiğinden dolayı “yürüyen sünnet ve
hadis” derlerdi. Bütün konuşmaları hep ilim ve özellikle de hadis ekseninde ve hadisçiler üzerine
idi.4 Talebelerinin derslerde üstün başarılar göstermesi için onlara özel dersler verirdi.5
Eserleri
Nûreddin Itr, Arap ve İslâm âleminde önemli hadis âlimlerinden ve müelliflerinden
biridir. Te’lif ettiği eserleri akademik bir dil ve üslupta yazmıştır. El yazması (Mahtutât) eserlere
ilmî tahkikler yapmış ve bu çalışmaları, talepleri en üst seviyede karşılamıştır.
Nûreddin Itr, risale ve araştırma, Kur’ân, hadis, fıkıh, fikrî ve kültürel alanda eserler te’lif
etmiştir. Eserlerinden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:
Kur’ân İlimleri Alanındaki Eserleri

1. Muhâdarât fî ulûmi’l-Kur’ân, Dımaşk: Câmiatu Dımaşk, 1407-1408/1987-1988, 231s.
2. Âyâtü’l-ahkâm, tefsîr ve istinbât. Dımaşk: Câmiatu Dımaşk, 1416-1417/1995-1996, 543s.
3. Ulûmü’l-Kur’âni’l-Kerim. Kahire: Dârü’l-Besâir, 1433/2012, 304s.
Hadis İlimleri Alanındaki Eserleri

1.
2.
3.
4.
5.

el-İmam et-Tirmizi, Kahire: Lecnetü’t-Te’lif ve’t-Terceme ve’n-Neşr, 1389/1970, 12s.
Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs.6 3. Baskı, Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1401/1981, 539s.
Dımaşk: Câmiatu Dımaşk, 1405/1985-1406/1986, 418s.
es-Sünnetü’l-mutahhara ve’t-tehaddiyat, 2. Baskı, Haleb: 1406/1986, 103s.
el-İmâm et-Tirmizi ve’l-muvâzene beyne Câmiihî ve beyne’s-Sahihayn.7Beyrut: Müessetü’rRisâle, 1408/1988.
Öğrencilerinden ve Nûredddin Itr hakkında makale yazan Muhammed Îd
Vefâ el-Mansûr, Hubbü’n-nebiyyi mine’l-îmân isimli eserini okurken
etkilendiğini ve ağladığını belirterek kitabı okumayı bıraktıklarını ve buna
birkaç kez şahit olduklarını, ilim okunduğu derste sanki kendisi yaşıyormuş
gibi hep ağladığını ifade etmektedir. (Muhammed Îd Vefâ el-Mansûr,
“Nûreddin Itr’ın Hayatı ve Hadis İlimlerindeki Çalışmaları”, İlmî/Hakemli
Dergi, 6 Aylık, Yıl: 5, sayı. 9, ss. 171-214, Malezya, Haziran 2015).
5
Abdülaziz el-Halef, “Cühûdü’l-Üstâz Nûreddin Itr fî’l-Hadîs,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Makalesi, Şam Üniversitesi Şeriat Fakültesi.
6
Zeynep Polat, “Nûreddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs, Hadis
Tetkikleri Dergisi, cilt: 14, sayı: 2, İstanbul 2016, s. 157. Eser, yedi bölüm ve
bir sonuçtan oluşmaktadır. Sened ve metinle ilgili meseleler incelenmiştir.
7
Eser, müellifin doktora tez çalışması olup 1384/1964 yılında Mısır/Ezher
Üniversitesi Usûli’d-din Fakültesi, tefsir ve hadis bölümünde birincilik ödülü
almıştır. Tez savunmasına zamanın âlimlerinden Muhammed Muhyiddin
4
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6. Dirâsâtün menheciyye fî’l-hadîsi’n-nebevî: el-üsre ve’l-müctema’, Dımaşk: Câmiatu
Dımaşk, 1408-1409/1988-1989, 269s.
7. el-Kur’an ve’l-hadis: ilmü’l-hadis ve’d-dirasatü’l-edebiyye, Dirasutun tatbikiyye fî’lhadisi’n-Nebevi: (ibadat): li’s-seneti’s-saniye fî Külliyati’ş-Şeria. 5. Baskı, Dımaşk:
Câmiatu Dımaşk, 1410-1411/1990-1991, 391s.
8. el-Hadisü’n-nebevi-el-üsre ve’l-müctema’: en-nikah fî Süneni’n-Nesai ve’l-edeb fî
Süneni’t-Tirmizi, Dımaşk: Câmiatu Dımaşk, 1411/1991-1412/1992, 182s.
9. Usulü’l-cerh ve’t-ta’dil ve ilmü’r-rical (y.y.: y.y.y), 1422/2001, 206s.
10. Lemahât mûcizetün fî usûli ileli’l-hadîs, Kahire: Darü’s-Selam, 1434/2013, 176s.
11. Menahicü’l-muhaddisine’l-âmme fi’r-rivaye ve’t-tasnif, Kahire: Darü’s-Selam, 1435/2014,
125s.
Fıkıh Alanındaki Eserleri

1. el-Hac ve’l-umre fi’l-fıkhi’l-İslâmî, 4. Baskı, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle 1404/1984, 314s.
2. Hedyü’n-nebiyyi sallallahü aleyhi ve sellem fi’s-salâvâti’l-hâssa 2. Baskı, Dımaşk: Dârü’lFikr, 1406/1985, 248s.
3. el-Muamelâtü’l-masrafiyye ve’r-ribeviyye, 4. Baskı, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle,
1407/1986, 150s.
Fikrî ve Kültürel Eserleri

1. Muğnî fi’d-duafâ, Thk. Nureddin Itr, Haleb: Dârü’l-Meârif, 1390/1971.
2. Nahvu sekâfeti berlemâniyye/Muhammed Itris, Kahire: Hey’etü’l-Âmme li-Kusûri’sSekâfe, 1415/1995, 383s.
Tahkik ve Şerhleri

1. Ebû Bekr Ahmed b. Alî b. Sâbit el-Bağdâdî (v. 463/1071), er-Rihle fî ṭalebi’l-hadîs. Thk.
Nureddin Itr, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1394/1975, 254s.
2. Ebü’l-Ferec Zeynüddin Abdurrahman b. Ahmed İbn Receb, (v. 795/1393), Şerhu İleli’tTirmizi, Thk. Nureddin Itr, Dımaşk: Dârü’l-Mellah, 1398/1978.
3. Ebû Amr Osmân b. Abdirrahmân eş-Şehrezûrî (v. 643/1245), Ulûmü’l-Hadîs li’bni’s-Salâh,
Thk. ve Şerh: Nureddin Itr, 3. Baskı, Dımaşk: Dârü’l-Fikr, 1404/1984, 471s.
4. Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b. Şeref en-Nevevi (v. 676/1277), İrşâdu tullâbi’l-haka’ik ilâ
ma’rifeti süneni hayri’l-halâ’ik sallallahu ‘aleyhi ve sellem, Thk. Nureddin Itr, 2. Baskı,
Beyrut: Dârü’l-Beşairi’l-İslâmiyye, 1411/1991, 295s.
5. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. Muhammed el-Askalânî (v. 852/1449), Nüzhetü’nnaẓar fî şerhi Nuḫbeti’l-fiker, Thk. Nureddin Itr, Beyrut: Dârü’l-Hayr, 1414/1993, 159s.

Abdulhamîd (r. a), Muhammed Muhammed es-Semâhî ve daha birçok âlim
katılmıştır Eser yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kaynak olarak ders
kitabı olarak da okutulmaktadır. Müellif eserinde, Tirmizî’nin hayatı, diğer
üç hadis imamının isnatlardaki metodunu örneklerle açıklamaktadır.
İsnadların siyâkını, hadislerde isnadı bilmenin önemini ve faydasını,
Tirmizî’nin Câmiî’ndeki hadis çeşitlerinin ıstılâhî anlamlarını, Buhâri ve
Tirmîzi’deki hadislerin fıkhî şerhlerini yapmaktadır. Eser, muhaddis
fâkihlerin de kılavuzu konumundadır. İlk önce Kahire’de (1390/1970) te’lif
ve tercüme kurulu tarafından basılıp yayımlanmıştır. Daha sonra
Müessesetü’r-Risâle tarafından Beyrut’ta (1408/1988)’de basılmıştır.
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6. İbn Hacer el-Askalani (v. 852/1449), Buluğu’l-meram şerhi İ’lamü’l-enâm Şerhu Bulûğü’lmerâm min ehâdisi’l-ahkâm, Şerh: Nureddin Itr; Tercüme: Ahmet Efe, Fatih Mehmet
Albayrak, Ahmet Hamdi Yıldırım, Nureddin Yıldız, İstanbul: Tahlil Yayınları, 1433/2012.
SONUÇ
Hadis âlimlerine ve diğer âlimlere karşı, onların eserlerini yazmak, yayımlamak, tanıtmak, ilmî
sempozyumlar düzenlemek, metotlarını tespit etmek, ilmî ve fikrî görüşlerini yaymak her zaman
araştırmacıların üzerine bir görevdir. Bu âlimlerden birisi olan Nureddin Itr, 21. asrın Bilâdüşşâmiyye
bölgesinin (Suriye) hadis alanında çok sayıda talebeler yetiştiren ve bu talebeler üzerinde büyük emeği
ve katkısı olan önemli âlimlerindendir.
Itr, İslâmî ilimleri te’lif etme ve anlatmada uzman biridir. Muhtelif ilmî alanlarda te’lif eserleri,
yaklaşık altmışın üzerindedir. Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs adlı eseri, hadis alanındaki çalışmalarda
ve tahkik çalışmalarında kütüphanelerin büyük bir boşluğunu doldurmaktadır. Kur’ân ilimleri ile tefsiri,
nebevi hadislerle hadis ilimlerini, Fıkhu’l-mukâranı (Mukayeseli Hukuk) ve Arap dili ile bu dille alakalı
ilimleri birleştirmiştir.
Tahkik çalışmalarında kelimeleri özenle seçmiş, uzun ve lüzumsuz kelimeler kullanmaktan
kaçınmıştır. El yazması eserlerin tahkik çalışmalarında adeta bir okul gibi olup bu alanda birçok
araştırmacı onun bu metodundan faydalanmıştır. Onu daha iyi tanıtabilmek ve eserlerinden azami
derecede faydalanmak için üzerinde akademik çalışmalar yapılması gerekir.
KAYNAKÇA
el-Ğavrî, es-Seyyid Abdulmâcid “Hivârun fî kadâyâ min ilmi’l-hadisi’ş-şerif beyne Nûreddin Itr
ve Selmân en-Nedvî el-Hüseynî, Dârü’l-Fârâbî, Şam 2004.
Halef, Abdülaziz Muhammed “Cühûdu Nûreddin Itr fî Hıdmeti’s-Sünneti’n-Nebeviyye”, Hadis
Tetkikleri Dergisi, cilt: 16, sayı: 2, ss. 71-91, İstanbul 2018.
Itr, Nûreddîn Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs, Dârü’l-Fikr, Şam 3. Baskı, 1418/1998.
İbnü’s-Salâh, Ulûmi’l-hadîs, Thk. Nûreddîn Itr, Dârü’l-Fikr, Şam 3. Baskı, 1425/2004.
en-Neşvekânî, Ömer b. Muvaffak, Vefâ el-Mansûr, Muhammed Îd b. Muhammed, Sebetu
Esânîdi’l-Allâme el-Muhaddis ed-Doktûr Nureddin Itr, Takdim: Nûreddin Itr, Dımaşk: es-Sıddîk li’lUlûm, 1436/2015, 168s.
Nezâr, ed-Doktûr “eş-Şeyh, ed-Doktûr Nûreddin Itr ve Cühûduhü’l-Mebzûletü fî Hıdmeti’sSünneti’l-Mutahhara”, 1425/2004.
el-Mansûr, Muhammed Îd Vefâ “Nûreddin Itr’ın Hayatı ve Hadis İlimlerindeki Çalışmaları”,
Hakemli-İlmî Dergi, 6 Aylık, Yıl: 5, sayı. 9, ss. 171-214, Malezya, Haziran 2015.
Polat, Zeynep, “Nûreddîn Itr, Menhecü’n-nakd fî ulûmi’l-hadîs”, Dımaşk; Dâru’l-Fikr 1979, 543
sayfa, Hadis Tetkikleri Dergisi, cilt: 14, sayı 2, ss. 157-162, İstanbul 2016.
http://www.sonpeygamber.info/nureddin-itr-hadisler-kur-an-in-serhidir (Erişim: 22.10.2019).
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İSLAM HUKUKUNDA KABZ
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ONUR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

ÖZET
Bu çalışmada, kabzla alakalı olarak İslam hukuku alanının sınırlarının öngördüğü
hükümlerin açıklanması amaçlanmaktadır. Bundan dolayı kabzın tanımı, hükümleri ve akde
konu olan şeyin madum olması durumu kabz cihetiyle ele alındı. Yine hüküm açısından kabza
benzerlik arz eden diğer tasarruflar incelendi. Bu çalışma kapsamında kabzın akar da olarak
adlandırılan gayrı menkullerde ve menkullerde, ayn olarak nitelendirilen mallarda ve muayyen
mallarda nasıl gerçekleştiği açıklandı. Sarf akdinde altın, gümüş gibi semen niteliği taşıyan
varlıkların tesliminin nasıl gerçekleşeceği konusu ortaya kondu. Ayrıca selem gibi ıvazlı ve
emanet akdi gibi ıvazsız sözleşmelerde malların karşı tarafa teslimi ile ilgili yapılan
harcamaların kimler tarafından karşılanması gerektiği hususu ve son dönemde yaygın hale
gelen bankacılık işlemleri ile havale ve eft gibi kabz şekilleri de ele alındı. Bunun dışında
hükmen kabzı gerçekleştirilen malların veya bedellerin teslim masraflarının caizliği konusu ele
alındı. İslam hukuku açısından incelenmek suretiyle akit esnasında ileri sürülen kabzla ilgili
masrafların karşılanması hususu ve buna dair ileri sürülen şartların durumu incelendi.
Sözleşmelerde teslimin nasıl gerçekleştirileceği örf tarafından belirlenebilir mi? Haklarında dil
bakımından ve İslam’ın tanımlayıcı bir sınır koymadığı meselelerde herhangi bir dönemde örfe
göre teslim sayılan her uygulama, İslam hukukuna göre de kabz olarak kabul görür mü? Değişik
varlıkların farklı şekillerde akit yapılmadan önce kabz edilmiş olmasının, belirli bir neden
dolayısıyla gerçekleştirilmiş teslimin, kabz yerine geçip geçmeyeceğine dair hüküm
bakımından fıkhen muteberlilik kazanmakta mıdır? vb sorulara yanıt arandı. Hisse-i şayia
(paylaştırılma ihtimali olmayan çok hisseli) olması durumunda diğer ortakların mülkün
satılmasına veya hibe edilmesine rıza göstermediği durumda kabzın gerçekleşip
gerçekleşmeyeceği konusu irdelendi. Çalışmamızın sonuç bölümünde de tahliller ve
değerlendirmeler yapılıp bir sonuca varılmaya çalışıldı.
Anahtar Kelimeler: Kabz, Akit, Hükmen kabz, Teslim Masrafları, İslam Hukuku.

A.

GİRİŞ

Kabz, Türkçe karşılığı olarak “bir şeyi avuç içiyle tutma, kavrama, ele geçirme ve
teslim alma”1 teslim kelimesinin karşılığı olarak da “emanet alınan bir şeyi sahibine geri verme”
2
manalarında kullanılmaktadır. Kabz ve bu kelimeden müştak sözcükler Kur’an-ı Kerimde
dokuz farklı yerde geçer (el-Bakara 2/245, 283; et-Tevbe 9/67; Tâhâ 20/96; el-Furkān 25/46;
ez-Zümer 39/67; el-Mülk 67/19), hadislerde de sıkça kullanılır.3 Istılahî olarak Kabz, bir şahsın
Feyyûmî, el-Misbâhü’l-Münîr, “ka-ba-da” md.
.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5da6d0045e3f92.29853
812 (16.10.2019).
3
Apaydın, H. Yunus, “Kabz”, DİA, XXIV, 45-49.
1
2
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hukuksal bir işleme binaen mülkiyetinde olan malı istediği gibi kullanma yetkisine haiz olması
biçiminde tanımlanmaktadır.4
B.

KABZ İLE ALAKALI TERİMLER

1. Nakit (Peşin) Ödeme
Nakit kelime manası olarak; kullanımı haliyen olabilen para, peşin para, likit
anlamında kullanılmaktadır. Nakit kelimesi “borç, veresiye veya ödünç” sözcüklerinin tam
zıttıdır. İslam hukukçuları para ile ilgili tasarruflarda ve özellikle sarf işlemlerinde peşin ödeme
veya nakit ödemeyi kabz yerine kullanmaktadırlar.5
2. Hiyâze (Haiz Olma)
Haiz olma; sözlüklerde herhangi bir şeyi taşımak, elinde bulundurmak anlamlarında
kullanılmaktadır.6 Klasik Mâlik fıkıh literateründe çokça kullanılan bir sözcük olarak karşımıza
çıkmaktadır. Malikî eserlerinde birçok farklı manada kullanılan bu sözcüğün en çok kabz
manasında kullanıldığı görülür.7
3. Ele Geçirmek (Yed)
Ele geçirme kavramı Türkçe olup klasik fıkıh eserlerinde “yed” kelimesi kabz sözcüğü
ile aynı anlamda kullanılır. Bu sözcükle o malı elinde tutma o maldan faydalanma kastedilir.
Dolayısıyla yed kelimesinin bazen kabz kelimesinin yerine kullanıldığı görülür.8
4. İhraz
Sözlükte ele geçirme el koyma bir başkası tarafından alınmasına engel olmak amacıyla
korumak için alma anlamlarında kullanılmaktadır.9
C. KABZ ÇEŞİTLERİ
Teslimi hususunda anlaşma yapılan şeylerdeki kabz etme yollarında o bölgedeki örf
belirleyici olur. Bundan dolayı varlığın kabz şekli, bu işleme konu olan eşyanın türüne ve
teslimi gerçekleşecek olan eşyanın bulunduğu bölgedeki insanların bu konudaki teamüllerine
göre değişiklik gösterir. Değişik varlıkların farklı şekillerde akit yapılmadan önce kabz edilmiş
olmasının, belirli bir neden dolayısıyla gerçekleştirilmiş teslimin, kabz yerine geçtiği kabul
edilmektedir.10 Kabz, esasen hakikî ve hükmî olmak üzere iki yolla gerçekleştirilir.
1.
Hakikî Kabz

Kâsânî, Alâaddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd (ö.587/1191), Bedâi’u’s-Sânâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, I-VII, Dârü
Kütübü’l-arabî, Beyrût 1982, V, 148; İbn Cüzey, Muhammed b. Ahmed b. Cüzey el-Kelbî el-Gırnâtî, Kavâninü’lFıkhiyye, Dârü’l-Arabiyye, ts., 328.
5
el-Mevsuatü’l-fıkhiyye, XXXIII, 257.
6
https://sozluk.gov.tr/(17.10.2019)
7
İbn Cüzey, Kavâninü’l-Fıkhiyye, 328; Tesulî Ebu’l-Hasan Ali b. Abdisseâm, el-Behce fi şerhi’t-Tuhfe,
Beyrut, 1418/1998, I, 168.
8
Sahnûn Ebû Saîd Abdüsselâm b. Saîd b. Habîb et-Tenûhî, el-Müdevvenetü’l-Kübrâ, Dâru kütübi’lilmiyye, I-IV, Beyrut ts, 13, 37.
9
İbn Manzûr, ha-re-ze md; Aktan, Hamza, “İhrâz”, DİA, İstanbul 2000, XXI, 542-544.
10
Derdîr, Ebü'l-Berekât Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, eş-Şerhu’l-kebîr ala muhtasarı Sîdî
Halil, Kahire 1310, III/145; Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme elCemmâlî el-Makdisî, el-Muğnî, Dârü’l-fikr, Beyrut 1405, VI/188
4
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Satımı yapılan taşınır malın tesliminin elden yapılması veya müşterinin olduğu yahut
bildirdiği yere ulaştırılması yoluyla yapılan teslim alma şeklidir. Kabz denilince en çok bu
teslim alma şekli akla gelmektedir. Satım akdinde, sarf akdinde, iarede vb menkul malların
satışının gerçekleştirildiği akitlerde bu tarz kabz söz konusudur.
2.
Hükmî Kabz
Alışveriş işlemi kesinleştikten sonra alıcının satın aldığı şey üzerinde serbest şekilde
tasarrufta bulunabilmesi için mal ile aradaki tüm mani, mahzurların aradan çıkarılmasıdır.11
Hükmî kabz klasik fıkıh eserlerinde daha çok gayrimenkulün kabzıyla ilgili olarak ele
alınmıştır. Bundan dolayı daha çok tahliye anlamında kullanılagelmiştir.12 Çünkü
gayrimenkullerde kabz, ancak mal üzerinde serbest şekilde tasarrufta bulunabilmesi ve mal ile
aradaki tüm mani ve mahzurların aradan çıkarılmasıyla olur. Hükmi kabz da hakiki kabzın aynı
işlevini görür.
3.
Kabz Sayılan Diğer Şekiller (Hükmen Kabz)
Gayrimenkullere ve menkullere ipotek koymak suretiyle malların rehni de kabz sayılır.
Günümüzde en yaygın hükmen kabz şekillerinden biri de hakiki ve sanal bankacılık işlemleri
aracılığıyla gerçekleştirilen tasarruflar neticesinde yapılan eft, banka havalesi vs ile hesaba
aktarılmadır. Hükmen kabz da hakiki kabzın aynı işlevini görür. Bu tür bir tasarruf hakiki
kabzın doğurduğu sonuçları haizdir.
D. KABZ İLE ALAKALI MASRAFLAR
Klasik fıkıh literatüründe bu tür tasarruflar günümüzdeki gibi girift olmadığından ve
günümüzdeki gibi teknoloji alet ve edevatları henüz keşfedilmediğinden akde konu olan
varlığın teslim edileceği yer zaman ve masraflar ile alakalı hükümler genel niteliktedir. İslâm
hukukunda teslim yeri ve zamanı ile alakalı hükümler ilk olarak Mecelle ile tafsilatlı
anlatılmıştır.13
Kabzda masraf denilince hem aktin mahalli olan varlığın hem de semenin tesliminin
gerçekleştirilmesinde harcamalar kastedilir. Satıma konu olan varlık, sözleşme yapılan yerde
mevcut değilse bir başka yerdeyse söz konusu varlığın teslim edilebilmesi ve kabzedilebilmesi
için değişik masraflar ortaya çıkacaktır. Yine bedel olarak alınan semene dair tartma, ölçme
sayma gibi masraflar da söz konusudur. Bu harcaması yapılan bedeller kime ait olacak
sorusuna İslam hukuku ilkeleri bağlamında bakıldığında örfün esas alınması gerektiğinde şüphe
bulunmamaktadır. İslam hukukunda genel kabul gören görüş, o yörede kullanılan ölçü birimi
ile ölçülmek suretiyle yapılan ölçme, tartma, uzunluk ve sayma ile ilgili harcama ve giderler
satıcıya aittir.14 Bunun dışında mal bedeli olan semenin teslim edilmesi ile ilgili olarak yapılan
harcamalar müşteriye aittir.15 Ancak örf baz alındığında farklı uygulamalar varsa veya taraflar
İbn Âbidîn, İbn Âbidîn, Muhammed Emîn b. Ömer b. Abdilazîz el-Hüseynî ed-Dımaşki, Reddü’l-Muhtâr
ale’d-Dürri’l-Muhtâr, I-VIII, Dâru’l-fikr, Beyrut 1421/2000, IV, 561-562.
12
Kisbet, Mustafa, İslam Hukukuna Göre Satılan Malın Kabzı Ve Hükümleri, İslam Hukuku Araştırmaları
Dergisi, sy.16, 2010, s.477-490.
13
Kisbet, İslam Hukukuna Göre Satılan Malın Kabzı Ve Hükümleri, s.477-490.
14
Mecelle, md. 289, 290; Ali Haydar Efendi (Küçük), Dürerü’l-hükkâm şerhu Mecelleti’l-ahkâm, İstanbul
1330, I-IV, I, 455, 456; Bilmen, Ömer Nasuhi, Hukuku İslâmiyye ve Istılâhtât-ı Fıkhiyye Kamusu, İstanbul 1986,
VI, 52.
15
Ali Haydar Efendi (Küçük), Dürerü’l-hükkâm, 455, 456; Bilmen, Hukuku İslâmiyye Kamusu, 52.
11
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örfün dışında bir kararla masrafları kimin yükleneceğini belirlemişse bu kararın veya örfün
uygulaması esas alınır.
Günümüzde globalleşme neticesinde adeta küçük bir şehre dönüşen yerküre üzerinde
kıta farkı gözetmeksizin ülkeler arası ticaret çok fazla yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu tür ticaret
hem malın satış yerinin ve zamanının belirlenmesi hem de bunun beraberinde ortaya çıkacak
masrafların karşılanması ile alakalı sorunları gündeme getirmiştir. İslam hukukçuları tür
masrafların da örfe göre karşılanması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.16
“İslam hukukçuları birçok işlemi, riskine katlanılmadığı için haram kabul
etmektedirler. Sünnet kaynaklı kavaid-i külliyelerden “el-Harâc bi’d-damân”17, “el-Ğunmü
bi’l-ğurm” ve “Külfet ni’mete ve ni’met külfete göredir”18 prensipleri de bir varlığın malın
faydalanan kimsenin o şeyin sıkıntısına katlanması gerektiğini düzenlemektedir. 19 Bundan
dolayı karz sözleşmesinde kabz neticesinde oluşacak bütün masraflar tamamen karz alan kişiye
aittir. Yine emanet olarak bırakılan malın emanet bırakan mülk sahibine ait olacağı
anlaşılmaktadır.20
SONUÇ
•
Kabz şekli, teslimi gerçekleştirilecek olan malın türüne ve bölgedeki insanların
bu konudaki yapageldikleri teamüllere göre değişiklik gösterir.
•
Gayrimenkullerin teslimi o malın kullanımını engelleyecek manilerin izalesi
yolu olan tahliye ile gerçekleştirilir.
•
Günümüzde Teknolojinin de ilerlemesi neticesinde internet bankacılığı, mobil
bankacılık gibi sanal dünyada gerçekleştirilen tasarruflar da kabz olarak kabul edilmelidir.
•
Satışı yapılan mal, başka bir yerdeyse söz konusu varlığın kabzedilebilmesi için
yapılan değişik masraflar satıcıya aittir.
•
Mal bedeli olan semenin teslim edilmesi ile ilgili olarak yapılan harcamalar
müşteriye aittir.
•
Son olarak İslam hukukunun benimsemiş olduğu ilke hem akde konu olan
varlığın hem de semenin tesliminin gerçekleştirilmesinde yapılan harcamaların örfe göre kime
yükleneceği belirlenir.
KAYNAKÇA
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20
Desûkî, Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Arafe, Hâşiye ale’ş Şerhi’I-Kebîr, I-IV,
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İSLAM HUKUKU AÇISINDAN KAPORA

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ONUR
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmamızda kaporalı satışlarla ilgili İslam hukukunun temel prensipleri
çerçevesinde öngördüğü hükümlerin açıklanması hedeflenmiştir. Dolayısıyla kaporanın tarifi,
hükümleri ve akde konu olup teslim tesellümün yani kabzın şart koşulmadığı ıvazlı
sözleşmelerdeki uygulamaları ele alınmıştır. Hâmiş el-ciddiyye ile kapora arasında mevcut olan
benzerlikler ve farklılıklar ortaya konmaya çalışılmıştır. İslam hukukçularının ödeme yönüyle
kaporanın çeşitlerine ilişkin yaklaşımları ve bu çeşitlerin hükme tesiri ele alınmıştır. Alım
satım, istisnâ‘, muayyen yahut nitelikleri zimmette belirlenmiş bir varlık üzerine yapılan kira
gibi bedellerden bir veya her ikisinin teslim ve tesellümünün şart olmadığı bedelli akitlerde
kaporanın caiz olup olmadığı delilleriyle ortaya konmuştur. Ayrıca müşteri ile ilgili verilecek
hükümler, kiracı ve istisnâ‘ akdinde işveren, satıcıyla ilgili verilecek olan hükümlerin kiralayan
ve istisnâ‘ akdinde yüklenici için de geçerli olup olmadığı ele alınmıştır. Sarf ve selem
akitlerinde kaporanın caiz olup olmadığı incelenmiştir. Yine kaporalı satışta, muhayyerlik için,
ya tarafların karşılıklı anlaşmaları yoluyla ya da konuyla ilgili örfün bulunduğu durumlarda örfe
göre bir sürenin belirlenip belirlenemeyeceği, belirlenmediği durumlarda gararın oluşup
oluşmadığı konusu irdelenmiştir. Satılan malın veya hizmetin teslim edilmeden önce
sorumluluğunun kime ait olduğu dolayısıyla teslim edilmeden evvel malın telef olması yahut
kusurlu hâle gelmesi durumunda ya da tesliminin imkânsızlaşması durumunda akdin ne olacağı
ve kaporanın iade edilip edilmeyeceği konuları incelenmiştir. Satılan mal veya hizmet muayyen
hale gelmiş ise satıcı söz konusu mal üzerinde herhangi bir tasarruf hakkına sahip midir? Şayet
malı satan kimse sattığı bu muayyen mal üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunursa yaptığı
işlemin hükmü nedir gibi sorular cevaplanmıştır. Sonuç kısmında da tahliller ve
değerlendirmeler yapılıp bir sonuca bağlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kapora, Akit, İslam Hukuku, Hâmiş el-ciddiyye.

A. GİRİŞ
İtalyancada caparra olarak geçen kapora Arapçada arabûn, urbûn veya urbân olarak
kullanılmaktadır.1 Sözlükte güvenmelik ve akit imzalanırken, bir tarafın diğer tarafa
sözleşmeden vazgeçmeyeceğini belirtmek maksadıyla önceden verdiği güvence parası olarak

1

Feyyûmî, Ahmed b. Muhammet Ebü'l Abbâs Hatîbüddehşe Ahmed b. Muhammed b. Alî el-Hamevî, elMisbâhü’l-Münîr fî Ğaribi’ş-Şerhi’l-Kebîr li’r-Râfiî, I-II, Beyrut ts, a-ra-be md.; el-Mevsuatu’l-Fıkhiyye, IX,
93.
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geçmektedir. 2 Kaporanın diğer anlamları ise; bağlanma parası, ön ödeme, satış akdinde verilen
peşinat, pey akçesi şeklindedir.3 “İslam hukukçuları kaporayı ifade etmek için; ‘ayn’ ve ‘ra’
harfinin fetha4 veya ayn harfinin damme ‘ra’ harfinin harekesi sükûn şeklinde okunabilen
kavramlarının her ikisini de kullanmışlardır.”5 Terim olarak ise; hizmet veya mal satın alacak
olan kimsenin satıcıya ödediği akdi tamamlamayı kararlaştırdığı hallerde alınacak şeyin kıymet
olarak bedelinden hesaplanması, sözleşmeyi feshetme yoluna başvurduğu veya satım konusu
şeyin geriye kalan kısmını ödemediği durumda satıcının onu geri verme mecburiyetinin
olmadığı meblağa denir.6 Günümüzdeki benimsenmiş kullanımı; akit yapıldığı esnada, diğer
tarafın işten vazgeçmemesini garanti altına almak için güvence parasını önceden alması
şeklindedir. Halk arasında kullanımı ise; alıcının satıcıya, satın alınan şeyin fiyattan hesap
edileceği, vazgeçmesi durumunda ise satıcıya kalacağı ön ödeme şeklindedir.7

B. KAPORANIN HÂMİŞ EL-CİDDİYYE (GÜVENCE BEDELİ) İLE
KARŞILAŞTIRILMASI
AAOIFI standartlarında “hâmiş el-ciddiyye”nin tanımlanması şu şekildedir: “İslami
finans kurumlarının murabaha işlemlerinde müşterinin bir ürünü satın almak için bankaya
talimat vermesi durumunda bağlayıcı nitelikteki bu vaadinde kararlı olduğunun güvencesi
olarak verilen tutara denir. Kişinin bu vaadinden dönmesi durumunda ise oluşacak zarar bu
meblağdan karşılanır.”8 Hâmiş el-ciddiyye ile kapora arasında bazı noktalarda benzerlikler
mevcuttur. Ancak güvence bedelinin kaporadan farklı olduğu konusunda günümüz İslam
iktisadı ve finans uzmanları arasında neredeyse fikir birliği oluşmuştur.9
Hâmiş el-ciddiyye şeklinde alınan meblağ ile kaporanın en önemli farklılığı; eğer
zarar söz konusu ise zarar düşürüldükten sonra müşteriden alınan miktarın geriye kalan kısmı
iade edilmektedir. Kapora sözleşmesi tamamlandıktan. Oysa hamiş el ciddiye ismi altında
alınan güvence bedelleri herhangi bir akdin gerçekleşme aşamasından önceki süreçte alınan bir
bedeldir.10
C. KAPORA ÇEŞİTLERİ
Kaporayı Ödeme Yönüyle ve Cevazı Açısından Kapora olmak üzere iki alt başlık
altında ele alacağız:
2

https://sozluk.gov.tr/, 19.09.2019.
Özdemir, Recep, İslâm Teminat Hukuku: Ayni Teminat, Hiper yayın, İstanbul 2017, 35-37.
4
el-Mevsuatu’l-Fıkhiyye, IX, 93.
5
Yıldırımer, Sahban, (2019), Çağdaş İslami Finansal bir Kavram Olarak “Daman el-Ciddiye” ve Şer’î Niteliği,
Ağrı İslâmi İlimler Dergisi (AGİİD), 2019 (4), 35-44.
6
Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref, Minhâcu’t-Tâlibîn, Dâru’l-Feyhâ, Dımeşk 2013, 293; Buhûtî,
Mansûr b. Yûnus b. Salâhiddîn, Keşşâfü’l-kınâ’ ‘an metni’l-İknâ’, I-VI, Daru Kütübi’l-ilmiyye, ts, III, 195;
Derdîr, Ebü'l-Berekât Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Adevî, eş-Şerhu’l-kebîr ala muhtasarı Sîdî Halil,
Kahire 1310, III, 63; Özdemir, İslâm Teminat Hukuku, 35-37; AAOIFI, SS No.35.
7
Yıldırımer, “Daman el-Ciddiye” ve Şer’î Niteliği, 35-44.
8
AAOIFI SS No.37
9
Yıldırımer, “Daman el-Ciddiye” ve Şer’î Niteliği, 35-44.
10
Yıldırımer, “Daman el-Ciddiye” ve Şer’î Niteliği, 35-44.
3
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1. Ödeme Yönüyle Kapora Çeşitleri
İslam hukukçularının kaporanın çeşitlerine ilişkin yaklaşımlarını ödeme yönüyle ele
alındığında geri ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere iki grupta toplayabiliriz.
ı. Geri Ödemeli Kapora
Bu kapora türünde müşteri parayı peşinata vermiş sayılır. Müşteri alışveriş akdini
tamamlayıp anlaşma sağlanan ürün veya hizmetten faydalandığında verdiği kapora toplam
bedele mahsup edilir. Alıcının söz konusu alışverişi tamamlamaması durumunda ise ödediği
kaporanın tamamı geri verilir.11
ıı. Geri Ödemesiz Kapora
Bu kapora türünde hizmet veya ürün alımı gerçekleştiğinde müşterinin verdiği ön
ödeme niteliğindeki kapora miktarı toplam bedele mahsup edilir. Müşteri hizmet veya mal
alımından cayarsa ise ödediği kapora satıcının mülkiyetine intikal eder. Çünkü söz konusu
hizmet veya malın yapılan anlaşma gereği kendisinden başkası tarafından alınması engellenmiş
olur. Bundan dolayı satıcı zarara uğramaktadır.
2. Cevazı Açısından Kapora Çeşitleri
İslam hukukçularının kaporanın hükmüne ilişkin yaklaşımlarını iki başlık altında
inceleyebiliriz. Caiz olduğu hususunda ittifak olan kapora ve caiz olduğu hususunda ihtilaf olan
kapora olmak üzere iki şekilde ele alınır.
ı. Alınması Caiz Olduğu Hususunda İttifak Olan Kapora
Bu kapora, alınan malın bedelinin bir miktarını peşin ödemek gibidir. Satın alan kişi
alışverişi kesinleştirip mal bedelini öderken daha önceden ödemiş olduğu kapora toplam
ücretten kesilir. Ancak müşteri malı satın almaktan vazgeçerse kapora hiçbir kesinti
yapılmaksızın olduğu gibi kendisine iade edilir.12 Bu kaporaya Türk Hukukunda
“bağlanma parası” adı verilmektedir13 ve akitten vazgeçilmesi durumunda dahi alınan
bedel iade edilecektir.14 Bu kaporanın alınmasının caizliği hususunda İslam Hukukçuları
arasında ittifak söz konusudur.
ıı. Alınması İhtilaflı Olan Kapora
Kesinleştirilen akitten vazgeçmenin cezası olarak verilen kapora, bey’ akdinde
semenden, kira gibi hizmet akitlerinde ise toplam ücretten düşürülür.15 Bu kaporanın
alınmasının caizliği hususunda İslam Hukukçuları arasında ihtilaf söz konusudur. Aslında halk
arasında bilinen ve kullanılan kapora da budur. Halkın bu tür kaporayı kullanmasının altında
alıcıların kesinleştirmesine rağmen yaptıkları akitleri sık sık bozmaları yatmaktadır. Bundan
Derdîr, eş-Şerhu’l-kebîr, III, 63.
Senhûrî, Abdurezzak Ahmed, Mesâdiru’l-Hak fi’l-Fıkhi’l-İslâmî, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut 1954, II,
67.
13
https://www.gayrimenkulhukuk.com/blog/kapora-sozlesmesi-ve-kapora-iadesi, (07.10.2019)
14
Zevkliler, Aydın, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2001, 171.
15
Özdemir, İslâm Teminat Hukuku, 37.
11
12
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dolayı satıcı malını başka birine satamamakta veya hizmet söz konusu ise kira örneğinde olduğu
gibi kiralayamamaktadır. Böylece mal sahibi zarara uğramaktadır. Pratikte nasıl uygulandığına
bakıldığında ise bu tür işlemlerde çoğunlukla satıcı değil de alıcı lehine sonuçlanacak biçimde
hukuki düzenlemelerin yapıldığı; müşteri konumunda olan alıcının vazgeçme hususunda daha
özgür bırakıldığı ve zararlarda satıcılara daha çok sorumluluk yüklendiği dikkati çekmektedir.16

D.
NASSLAR

KAPORALI SATIŞ İLE İLGİLİ LEHTE VE ALEYHTE OLAN

Kaporalı satış ile ilgili lehte ve aleyhte olan delilleri sıralayacak olursak; Allah
Teâlâ’nın genel olarak sözlerin yerine getirilmesi ile ilgili buyruğu bütün koşulan şartlara
uyulması gerektiği yönündedir. Allah (cc) ayette şöyle buyurmaktadır; “Ey iman edenler!
Akitlerinizi yerine getirin. ”17
Rasulullah sav)’in müminlerin koştukları şartlara uyması gerektiği yönündeki rivayet
de şöyledir: “Müminler şartlarına bağlıdır”18
Peygamberin kaporalı satışı nehyettiğine dair uygulamaları hakkında rivayetler
mevcuttur, bunlardan biri şu şekildedir: “Hz. Peygamber kaporalı satışı yasaklamıştır.” 19
İbn Ömer’in hem satış hem sarf akdi ile ilgili uygulamasını Rasulullah’a sorması ve
buna aldığı cevap sarf akdinde kaporanın alınması ile ilgili olmaktadır. Rivayet şöyledir: İbn
Ömer ‘den (ra) şöyle nakledilmiştir: “Ya Rasulalah müsaade ederseniz bir şey sual etmek
istiyorum. Ben Bakî‘de deve satarım. Deveyi dinar karşılığında satarım ama sattığım kişiden
daha sonra dirhem alırım. Bazen de deveyi dirhem karşılığında satar alıcıdan dinar alırım. Onu
alıp bunu veririm bunu verip onu alırım. Bu konu hakkında ne yapmamı buyurursunuz? Hz.
Nebi (sav) şöyle buyurdu: “Ayrıldığınız zaman karşılıklı alacağınız vereceğiniz kalmazsa ve bu
tasarrufu günün para değerleri üzerinden yaparsanız hiçbir problem yoktur.”20
Nâfi‘ b. Abdilhâris’in kapora verdiği ve bunu Hz Ömer’in onayına sunduğu rivayet
de şu şekildedir: Bir rivayette Nâfi‘ b. Abdilhâris mahpushane yapabilmek için dört bin dirhem
değerinde olan bir evi Safvân b. Ümeyye’den bedelini ödeyerek aldı. Aralarında anlaşmaları
ise şöyleydi; şayet Hz. Ömer (ra) bu alışverişe onay verir razı olursa akit tamamlanacak; ancak
Hz. Ömer (ra) rıza göstermeyip itiraz ederse verdiği dört yüz dirhem Safvân’ın olacaktı.21
Kâdı Şurayh’ın kapora ile ilgili vermiş olduğu hüküm de şu şekildedir: İbn Sîrîn’den
aktarıldığına göre; bir şahıs ücret karşılığı çalıştırdığı bir adama; “Senin develeri anıkla! Filanca
gün ben seninle beraber yola çıkmazsam sana yüz dirhem vereceğim.” şeklinde dedi.
Anlaştıkları gün söz veren adam onunla yola çıkmadı. Kâdı Şurayh bu hususta: “Herhangi bir

Yıldırımer, “Daman el-Ciddiye” ve Şer’î Niteliği, 35-44.
Maide 5/1.
18
Buhârî, “İcâre”, 14; Ebû Dâvûd, “Aḳdıye”, 12.
19
Mâlik, el-Muvatta, 2/151. Ancak bu konudaki hadislerin zayıf olduğu belirlenmiştir.
20
Ebû Dâvûd, “Büyûʿ”, 14.
21
Buhârî, “Husûmâtʿ”, 7.
16
17
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baskı olmadan kendi hür iradesiyle kendi aleyhine önceden bir şarta bağlayan kişi söz verdiği
gibi şarta bağlı kalmak mecburiyetindedir.” hükmünü verdi.22

E.

KAPORANIN İSLAM HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bizim değerlendirme konusu yapacağımız kapora İslam hukukçularının alınması
hususunda ihtilaf ettikleri kaporadır. Kaporada alıcı semenin veya bedelin bir miktarını
ödemektedir. Malı almaktan vazgeçtiğinde ise bu ödediği bedelden vazgeçtiğini bildirmektedir.
Kapora verilen sözleşmeyi Abdullah b. Ömer, Mücâhid, Hasan-ı Basrî, Zeyd b. Eslem, Nâfi‘ b.
Abdülhâris gibi sahabî ve tâbiînden olan fakihler ile Hanbelî müçtehitler câiz olduğunu kabul
etmişlerdir. Bu bedelin sözleşme yapıldığı veya sözleşmeden vazgeçileceği esnada verilmesi,
şartların yerine getirilmesi ile ilgili nasslar gereğince hükme tesir etmez, her halükarda alıcı bu
bedeli vermekle mükellef olur. Çağdaş İslam hukukçularının da kapora ile ilgili düşünceleri bu
yöndedir. Yine aynı şekilde Mecma’u’l-Fıkhi’l-İslâmi (İslam Fıkıh Akademisi) kaporanın
caizliği hususunda fetva yayınlamıştır.23 Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
üyeleri de kaporanın caiz olduğuna kanaat getirmiştir.24 İslam Fıkıh Akademisi ve Din İşleri
yüksek kurulu kaporanın satış, istisnâ‘ akdi ve belirli veya vasıfları zimmette muayyen hale
gelmiş bir mülkün kiralanması gibi bedellerden bir veya her ikisinin teslim ve tesellümünün
şart olmadığı bedelli akitlerde kapora caiz olduğu yönünde kararlar almışlardır. Ancak selem
ve sarf akitlerinde kaporanın caiz olmadığını söylemişlerdir.25
Şafiiler ve Malikiler bu kaporalı satış akdini Peygamberimizin kaporalı satışı
nehyettiğine dair hadisine26 dayanarak batıl, Hanefiler ise bu akdin fasit olduğunu kabul
etmişlerdir. Bundan dolayı akdin uygulanmaması durumu söz konusu olunca verilen kaporanın
geri verilmesi gerektiği görüşünü dile getirirler. 27
Rasulullah (sav): "Altın altınla peşin olmazsa ribadır. Buğday buğdayla peşin
satılmazsa ribadır. Arpa arpayla peşin satılmazsa ribadır. Kuru hurma kuru hurmayla peşin
satılmazsa ribadir."28 Hadis fehvasınca sarf akdinde her iki bedel de semen olarak telakki
edildiğinden sarf akdinde semenlerin de hiçbir surette tesliminin tehiri caiz görülmediğinden
İslam hukukçularınca kapora sarf akdinde caiz görülmemiştir.

Buhârî, “Şurûtʿ”, 18.
Mecelletü Mecma’i’l-fıķhi’l-İslâmî, 8/1, 1994, 793.
24
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/968/kapora-caiz-midir--alisveristen-vazgecilmesi-halinde-kaporaningeri-verilmesi-gerekir-mi-(14.102019).
25
https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/968/kapora-caiz-midir--alisveristen-vazgecilmesi-halinde-kaporanin
geri-verilmesi-gerekir-mi-(14.102019).
26
Ebu Davud, Büyu, 69.
27
Şevkânî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Alî b. Muhammed es-San‘ânî el-Yemenî, Neylü’l-evtâr şerhu Münteka’lahbâr min ehâdîsi Seyyidi’l-ahyâr, Dâru’l-Hadîs, Kahire 1421/2000, V,154; Derdîr, eş-Şerhu’l-kebir, III, 63;
Zekeriya b. Muhammed b. Zekeriya el-Ensârî, Esne’l-Matâlib, I-IV, Dârü Kütübü’l-İslâmî, yy. ts, II, 31.
28
Buhari, Büyu 54, 74, 76,77, 81; Müslim, Musakat 79, 88; Ebu Davud, Büyu 12. Sarf akdi ile ilgili çok sayıda
rivayet mevcuttur. Bununla ilgili olarak ayrıca; Müslim, Müsakat 81, (1587); Tirmizi, Büyu 23; Nesai, Büyu 4,
50 vd… bakılabilir.
22
23
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Selem, vasıfları muayyen hale getirilmiş ve belirlenen bir vade sonunda teslim edilecek
bir malın peşin bedel karşılığında satışını ifade eder.29 Selemin en belirgin özelliği mal semenin
peşin ödenmesidir. Mal ise belirlenmiş bir miktar ve zamanda daha sonra teslim alınacaktır.
Teslimi gerçekleşmeden zaten peşin bir para ödenmiş olmaktadır ve bu para malın tamamının
bedeli olmaktadır. Malın bir kısmını ödemek şeklinde kaporavermek ve malı daha sonra teslim
almak akdi selem olmaktan çıkarır. Dolayısıyla selemde kapora caiz değildir.
Kapora verilerek yapılan tasarruflarda her iki taraf için muhayyerlik süresi tayin
edilmelidir. Nitekim tayin edilmeyen muhayyerlik süresinden dolayı akit tamamlandıktan sonra
vazgeçmeler söz konusu olduğunda ilk başta anlaşma yapıldığı gibi verilen miktar geri iade
edilmelidir. Şayet muhayyerlik süresi belirlenirse her türlü olumsuz riskten uzak durulmuş
olur.30 Alıcının satın aldığı şeyi teklif ettiği şekliyle satacağı kişilere gösterene kadar
muhayyerlik istemesi durumunda bu muhayyerlik geçerlilik arz eder ve malı satacağı kimselere
teslim ettiği zaman muhayyerliği ortadan kalkar.31
Teslimden önce satış yasağının hadislerle konulmuş olması32 alınan malın mülkiyetinin
alıcıya geçmediğinin delilidir.33 Bundan dolayı kabzdan önce satılan şeyin mesuliyeti satıcıya,
kabzdan sonra ise müşteriye aittir. Eğer mal müşteri tarafından kabzedilmeden önce kusurlu
hâle gelirse ya da teslim edilmesi imkânsız olursa akit kendiliğinden ortadan kalkacağı için
sorumluluk da satıcıya ait olduğu34 için kapora müşteriye iade edilir.
Kaporalı bir satışta muayyen hale getirilmiş bir malın akit bağlandığında satıcı bu mal
ile ilgili herhangi bir işlem yapamaz. Şayet böyle bir tasarrufta bulunursa yaptığı işlem fuzulinin
tasarrufu niteliğini kazanır. Satın alan bu tasarrufu onayladığında bu konuda varid olan hadisler
gereği35 İslam hukukçularının cumhurunun kabul ettiği bir husus olarak yapılan işlem geçerli
olur.36
SONUÇ
Kapora ile ilgili İslam hukukunun temel ilke ve prensiplerine uygun hareket edilmesi
şarttır. Konumuzla alakalı olan şu kurallar göz önünde bulundurulup değerlendirme
yapılmalıdır.

İmam Muhammed, Ebû Abdillâh Muhammed b. el-Hasen b. Ferkad eş-Şeybânî, el-Câmi’u’s-Sağîr, Beyrut
1436, I, 322; Şafiî, Muhammed b. İdris, el-Üm, Dâru’l-marife, Beyrut 1393, III, 151-154; Merğînânî,
Burhânuddîn Ebu’l-Hasen Ali b. Ebû Bekir, el-Hidâye Şerhu Bidâyeti’l-Mübtedî, I-IV, Beyrut ts, III s. 71; İbn
Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. Kudâme el-Cemmâlî elMakdisî, el-Muğnî, Dârü’l-fikr, Beyrut 1405, IV, 338, 339; Derdîr, eş-Şerhu’l-kebir, III, 194.
30
Olumsuz risk kavramı için bknz; Onur, Mehmet, İslam Borçlar Hukukunda Risk Teorisi Ve Rizikolu Akitler,
Astana Yayınları, Ankara 2018, 68, 69.
31
AAOIFI SS No.37
32
Buhârî, “Büyûʿ”, 54-55; Müslim, “Büyûʿ”, 29-41
33
Bu konuda ayrıntılı görüşler için ayrıca bknz; Apaydın H. Yunus, DİA, XXIV, 45-49, İstanbul 2001;
Şevket TOPAL, İslam Hukuku Açısından Satış Sözleşmelerinde Mülkiyetin Devrine Yönelik Engeller,
34
Nevevî, Ebû Zekeriyya Muhyiddin b. Şeref, el-Mecmû’ Şerhü’l-Mühezzeb, I-XX, Dârü’l-fikr, yy ts, IX,
264; Kâsânî, Alâaddîn Ebû Bekr b. Mes‘ûd, Bedâi’u’s-Sânâi‘ fî Tertîbi’ş-Şerâi‘, I-VII, Dârü Kütübü’l-arabî,
Beyrût 1982, V, 180.
35
Buhârî, “Menâḳıb”, 28; Ebû Dâvûd, “Büyûʿ”, 27; Tirmizî, “Büyûʿ”, 34; İbn Mâce, “Ṣadaḳāt”, 7.
36
Kâsânî, Bedâʾiʿ, V, 148-153; İbn Cüzey, el-Ḳavânînü’l-fıḳhiyye, Beyrut, ts, 245-246.
29
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• Sözleşme yapıldığında nassların açık bir şekilde yasakladığı şeylerin tartışması
yapılmadan haramlığı kabul edilmelidir. Kapora nasslarda haram kılınmış değildir. Kaporalı
satışın caiz olduğuna delalet eden nasslar caiz olmadığını bildiren naslardan daha güçlüdür.
Ancak sarf ve selemde kapora yine konuyla ilgili nassların hücciyetinin güçlü olması nedeniyle
caiz olmamaktadır.
• Sözleşme yapıldığında; sözleşmenin haram ve yasaklanmış faaliyet alanında
olmadıktan sonra ve koşulan şart, haram ve fasit olan şartlardan değilse yerine getirilmesi
gerekmektedir. Nitekim delil olarak sayılan ayet ve hadislerde vurgulanan temel prensipler
buna delalet etmektedir. Kapora bir akit öncesi şart niteliği taşımaktadır ve dile getirildiği gibi
nasslarda şarta bağlılık temel ilke olarak kabul edildiği için kapora caizdir. Bundan dolayı
taraflar sözleşme esnasında kaporanın iade edilme şartını koşabilirler.
• Kaporalı satışta satış imzalandığı andan kesinleştirildiği akitlere bağlılığı bildiren
nasslar buyrukları bağlamında satılan malın elde tutulması, malın teslimi gerçekleşinceye dek
bir başkasına satılmaması veya üzerinde farklı bir tasarruf yapılmaması gerekir.
• Kaporalı satış ile atın alınan malın, akit tamamlanmadan, üzerinde tam manasıyla
mülkiyet hakkı elde etmeden alıcının da bu mal üzerinde tasarruf yetkisi olmadığından piyasada
dolaşması caiz değildir.
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ÖTEKİNİ ANLAMADA ALİYA İZZEBEGOVİÇ’İN İSLAMİ HOŞGÖRÜ DİLİ
THE LANGUAGE OF ISLAMIC TOLERANCE OF ALIJA IZZEBEGOVIC IN
UNDERSTANDING THE OTHER
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÇETİN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Din, insanla ve onun ruhuyla kurulan bir iletişimdir. Dinlerin emirleri, yasakları insan
ve toplumun bir arada yaşayabilmesine dönük mesajları içerir. Bu mesajların insanlara
aktarılması, kitaplar, peygamberler, mabetler ve din adına görev yapan kişilerin ifadeleri,
yaşantıları, insanların birbirlerine farklı kanallardan ulaşmaları vasıtasıyla gerçekleşmektedir.
Dolayısıyla karşıdakini ve kendimizi doğru anlamada, iletişim ortamı, kullanılan dil ve ötekinin
değerinin analiz edilmesi çok önemli faktörlerdendir.
Öteki nedir? Kimdir? Kişinin kendini tanıması, değerlendirmesiyle başlayan süreç;
ötekinin tanınması, değerlendirilmesiyle tamamlanır. Dinin arzuladığı kişi, tüm değerleriyle
toplum içerisinde gelişen, olgunlaşan insanı kâmile ulaşmaya gayret eden bireydir. Ötekini
anlamada kullanılan yol önemlidir. Aliya İzzetbegoviç için bu yolun esas hamuru İslami
Hoşgörü Dili’dir. Birçok dil, din, farklı kültüre ev sahipliği yapan Bosna, bu hoşgörü ortamını
tam tamına yansıtmaktadır. İslam, Bosna’da yaşayan tüm insanlar için adeta çatı görevi
görmektedir. Aliya, bu noktada sadece bunu ön plana alan ve devlet geleneğini sürdüren bir
liderdir.
Çok kültürlü bir ortamda yaşayan, mücadele eden düşünür bir lider olan Aliya
İzzetbegoviç, İslam’a üçüncü yol sentezini, tüm insanlara hoşgörü ekseninde bakabilmeyi,
affedici olmayı, kolaylaştırıcı olabilmeyi kısacası insanların tüm farklılıklara rağmen bir
noktada bir arada olabileceklerini gösteren din gözüyle bakmıştır. Aliya için dinin kapsayıcılığı,
akılcılığı, hoşgörüsü başat etkenlerden birisidir. Onun için İslam, temiz, güzel, adil olan her
şeyin diğer adıdır. Düşmanlarımıza bile adaletten başka borcumuz yoktur diyen Aliya
İzzetbegoviç; dini, insanı anlatmada, anlamada dürüstlükle bir tutmuştur. Aliya’nın İslam’a
bakışı, şekli değil özcü bir yaklaşım içermektedir. İslam’a özcü bakış ise adil olma, liyakat
üzere davranma, takva sahibi olma, ıslah edici, tamam edici olma, hoşgörü sahibi olma gibi
erdemleri kapsamaktadır. Aliya için İslami hoşgörü dili, tüm insanları kapsayan, herkesin
hakkına, hukukuna sahip çıkılan, farklılıklara saygı içinde, birbirlerini hoş gördükleri, bir arada
yaşamanın en güzel örneğini oluşturan Bosna’daki dildir. 21. Yüzyılın ilk çeyreğini
tamamlarken insanlara yüce bir perdeden sesleniş anlamına gelen din ve onun dili; insanların
kalbine, ruhuna yerleşmek için birleştirici, hoşgörüyü, insana ve evrene saygıyı önceleyen, dini
aşırı şekilci değil özüyle birlikte ele alabilen, yenilikçi dil enstrümanlarını kullanabilen bir yol,
yöntem bulmak durumundadır. Tüm insanlara ulaşabilmeyi umut edinen hoşgörü yöntemini
bulma serüvenine katkı sunmak amacıyla bu tebliğde, din dili felsefesi anlamında Aliya
İzzetbegoviç’in İslami hoşgörü dili örneği ortaya konmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Aliya İzzetbegoviç, İslami Hoşgörü Dili, Öteki, İletişim
ABSTRACT
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

342

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Religion is a communication that has died with man and his spirit. The orders and
prohibitions of religions include messages aimed at the coexistence of people and society. The
transmission of these messages to people takes place through books, prophets, temples, and
expressions of people who serve on behalf of religion, their lives, and the way people reach
each other through different channels. Therefore, it is very important to analyze the value of the
communication environment, the language and the other used in order to understand the other
and ourselves correctly.
What is the other? Who? Self-recognition, team building history process; the
recognition of the other is completed by what it has done. The person whom religion desires is
the individual who develops and matures in society with all its values and strives to reach the
public. The way to understand the other is important. The way to understand the other is
important. For Alija Izetbegovic, the main component of this path is the Language of Islamic
Tolerance. Bosnia, which is home to many languages, religions and different cultures, fully
reflects this atmosphere of tolerance. Islam serves as a roof for all people living in Bosnia. At
this point, Alija is only a leader who prioritizes this and maintains the state tradition.
Alija Izzetbegovic, a philosopher who lives in a multicultural environment and
struggles, thinks of Islam as a third way of synthesis, being able to look at the axis of tolerance,
forgiveness, and facilitating, in short, the religion that shows that people can be together despite
all the differences. For Alija, the inclusiveness, rationality and tolerance of religion are one of
the primary factors. For him, the language of Islam is the other name for everything that is
clean, beautiful and fair. Alija Izzetbegovic, who says that we do not owe even enemies to
justice; religion, human expression, understanding and honesty. Alija's view of Islam does not
include the form but the essentialist approach. On the other hand, the essentialist view of Islam
includes virtues such as being fair, behaving for merit, having piety, correcting, completing and
having tolerance. For Alija, the language of Islamic tolerance is the language in Bosnia, which
encompasses all people, where they defend each other's rights, law, respect for differences and
live together. Religion and its language, which means calling out to people from a great veil
when completing the first quarter of the 21st century; In order to settle in the heart and soul of
people, it has to find a way, method that unites, tolerates, respects the people and the universe,
handles religion with its essence, not with excessive formalism, and uses innovative language
instruments. Should be accessible to all people whose contribution to the adventure of finding
the method of tolerance of hope in order to provide this notification, the philosophy of religion
in the sense of Alija Izetbegović 's Islamic tolerance language instance to occur.
Key Words: Alija Izzetbegovic, Islam, Tolerance, Language of Religion,
Communication.

Giriş
Dil, insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya
işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan anlamlarına gelmektedir (TDK, 1998: 586). Bir iletişim
varlığı olarak insan, çağlardan bu yana kendini, değerlerini karşıdakine anlatarak varlığını
sürdürmeye çalışmaktadır. İletişim kişinin anlattıklarından ziyade karşı tarafta anlaşıldığı
kadarıyla anlam kazanmaktadır. Bir başka ifadeyle iletişim (communication) kişiler arasında
duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi; duygu, düşünce ve haberlerin konuşma, dinleme; soru
sorma, soruyu yanıtlama gibi akla gelebilecek her yolla kişiden kişiye aktarılması; ortak ileti,
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karşılıklı ileti, sözel öğrenme anlamlarına gelmektedir. İletişim süreciyle biz başkalarını;
başkaları da bizi anlamış oluyor. İletişimde, bilgi, duygu, düşünce ve becerileri sözcük, resim,
figür, grafik gibi simgeler aracılığı ile birbirimize aktarıyoruz. İletişim, bir etkileşim, ilişki ve
toplumsal süreçtir (Bakırcıoğlu, 2012: 662). İletişim kurarken kanal olarak kullandığımız dilin
yanında, nasıl bir anlama hedefi istediğimiz bizi hoşgörü (tolerans) kavramına götürmektedir.
Hoşgörü, başkalarının kendimizden farklı olan düşünme tarzlarını ve yaşam biçimlerini anlayış
içinde karşılama tavrıdır. Bu tavır aynı zamanda karşımızdakilere, onların onaylamadığımız
görüş, fikir ve duygularını özgürce dile getirme imkânı tanımaktadır. Hoşgörü, temelde farklı
inanç veya değerlere sahip olan insanların birlikte ve farklılıklara saygı göstererek var
olabilmeleri durumudur (Cevizci, 2002: 505). Hoşgörü esasında tek taraflı yani sadece
karşıdakine saygı gösterme çerçevesinde değil; onun söylediklerine empati gösterebilme,
olumlu düzeltide, katkı da bulunabilme gibi süreçleri de içeren basitten karmaşığa giden
karşılıklı anlayış sürecinin diğer adıdır.
Hoşgörünün açıklaması bu şekliyle verilirken; öte, öteki denince ne anladığımız
meselesini de aydınlatmak gerekmektedir. Öte, konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha
uzak olan yer veya şey; bir şeyin arkadan gelen bölümü; öbür yan; konuşana göre uzakta kalan
anlamlarına gelmektedir. Öteki ise bilinenden, sözü edilenden ayrı; sözü edilen veya benzer iki
nesneden önem veya konum bakımından uzakta olan anlamına gelmektedir.(TDK, 1998: 1740).
Öteki aynı zamanda erkeğin ötekisi kadın veya Batı’nın ötekisi Doğu örneklerinde olduğu gibi,
belirli bir konum ya da varlığın karşıtı olan şey anlamına da gelebilir (Cevizci, 2002: 795).
Hoşgörü ve öteki arasındaki münasebet, her iki tarafın da kendini tüm değerleriyle ifade
edecekleri bir alana işaret etmek demektir. Hoşgörü, ötekinin her yaptığı davranışı
onaylamaktan ziyade, önce insan şiarıyla karşıdakinin fikirlerini ifade etmesini temin
edebilmenin metodudur. Öteki ve ötekileştirilme sorunsalı, multidisipliner şekilde birçok sosyal
bilimin verileri ile analiz edilmesi gereken bir yapı arz etmektedir. Öteki, kime göre ötekidir?
Biz hangi doğruların, hangi yanlışların ötekisiyiz? Öteki olmak hep uzakta olmak mıdır? Öteki
olmak ile araf da olmak arasında ilişki var mıdır? Öteki ve ötekileştirme arasında ne oranda
karşıtlık, koşutluk vardır? Ben ve öteki ile ‘Biz’ olmak arasında ne gibi bağlantı vardır? Bu ve
buna benzer sorular artırılabilir. Ancak mesele bizim kendimize ve dünyaya karşı diyalog içinde
olup-olmamamıza göre şekillenmektedir. Dünya ile insan arasındaki iletişim süreci, bir çeşit
anlam pazarına işaret etmektedir. Bu pazarda ortaya konan her insani açıklama, fikir, folk,
habitat kendi içinde bir hakikate işaret etme bağlamında değerlidir. Bundan dolayı kişinin ne
tamamıyla kendisi ben’dir ne de karşısındaki bütünüyle öteki’dir. Kısacası Aliya’nın yaptığı
gibi seni beni bırakıp, biz olmaya çalışmalıyız.
1. Ötekini Anlama Bağlamında Aliya İzzetbegoviç
Aliya İzzetbegoviç gerek kişiliği gerekse ülkesi Bosna’nın geçmişinden bu yana içinde
barındırdığı çok kültürlülük anlayışına sadık kalarak ülkesinde ötekini anlama bilinciyle
hareket etmiş ve her türlü ötekileştirmeye karşı durmuştur. Bosna dışlayıcılığa katlanamaz.
Çok-uluslu ve çok-dinli olarak, çeşitlilikten rahatsız olmayanları arar. Biz bu kimseleriz. Kilise
ve katedrallerden rahatsız olmayız, bizden farklı düşünen ve hisseden kimselerle yaşamayı
öğrendik ve bunu kendi avantajımız olarak değerlendiririz (İzzetbegoviç, 2018a: 289). Ötekini
anlamak, hem tarihsel/kültürel temeli olan hem de öğrenilebilen, geliştirilebilen bir tutumdur.
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Aliya İzzetbegoviç 24 Nisan 1999’da Bosna-Hersek Parlamento’su Forumu’ndaki
konuşmasında bizden gelecek nesillere kalabilecek en güzel mesaj, en iyi öğüt hoşgörüdür
demiş ve sözlerini şöyle sürdürmüştür: Tanrı hepimizin sadece tek bir millet olmasını isteseydi,
öyle yapardı. Ama O, böyle bir şeyi istememiştir. Bizi kabilelere, milletlere ayırmış, karşılıklı
saygı içinde olmamızı emretmiş, birbirimize zarar vermemizi yasaklamıştır. Tanrı’nın
kendimizden farklı olana saygılı olmamız ve hoşgörülü davranmamız yolundaki çağrısı, medeni
dünyanın uyduğu en yüce insani çağrıdır. Bu çağrı Bosna’nın da en önemli kanunu olmalıdır,
çünkü Bosna’da onsuz bir hayat düşünülemez (İzzetbegoviç, 2018a: 547; İzzetbegoviç, 2003:
379; Çil, 2018: 133-134). Aliya’nın hoşgörüsü din merkezlidir. Aliya’nın inancına göre, Allah
tüm insanların yegâne yaratıcısıdır. Allah, insanları farklı milletler, renkler halinde yaratmıştır.
Yaratmanın temelindeki çeşitliliği niçin bozalım ki demeden insanoğlu, farklılıkları tek tipe
indirmeye çalışmıştır. Fakat Aliya, ülkesi ve insanlık için çok kültürlülüğü savunmuştur.
Aliya’nın buradaki birliktelik vurgusu, Allah’ın insanları farklı farklı milletlerden
yaratması ya da yarattığı aynı insanın farklı milletlere ayrılmasının tüm insanları belli
noktalarda bir araya gelebilecekleri hoşgörü platformunun zemini oluşturmaya dönüktür.
Çünkü Aliya’ya göre en azından Bosna özelinde farklılıkları yok sayarak varacağımız yol ancak
Yugoslavya Komünist partisinin vardığı yoldur (Cizreli, 2016: 555). Bu yol ise tarihin de trajik
şekilde şahitlik ettiği gibi bölünmelere, dışlanmalara, yok sayılmaya, soykırımlara neden
olmuştur. Etnik, dini ve mezhepsel farklılıkların bir arada barış içinde yaşamasının yolunu
bulmak, ayrılıkçı akıl tutulmasına karşı toleransın ve kültürel farklılığın meşruiyet kazandığı
bir zemin inşa etmek hem insani hem de İslami bir sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aliya’nın bize bıraktığı miras bu ödev bilincidir (Cizreli, 2016: 555). Bu bilinç bizi insana dair
hoşgörünün aslında ahlakın bir başka açıdan görünümü olduğu gerçeğine götürür. Esasında
hoşgörülü olmak, ahlaklı olmaktan çokta başka şey değildir. Aliya, Hegel’i “Tarih felsefesi”
adlı eserindeki Zenci, Hint ve Çinlilere dair yaptığı incitici genellemelerden dolayı eleştirir ve
ahlak hissinin sadece bazı ırkların, ulusların imtiyazında olan bir şey olsaydı, hakikatte olduğu
şey olamazdı der (İzzetbegoviç, 2018b:1-2). Yani ahlak veya güzel ahlak kimsenin tekelinde
değildir. Ahlaklı olan toplumlar değil, fertlerdir. Dolayısıyla Aliya için ahlak alanında
genelleme yapmak söz konusu değildir (İzzetbegoviç, 2018b:2). Ahlaklı olma hedefi, tüm
insanların önünde durmaktadır. Bu hedef insanlığı hoşgörü içerisinde görme vizyonun bir
parçasıdır. Çünkü hor görü insanlığın içine düştüğü/düşürüldüğü tüm çatışmaların bir
sebebiyken; hoşgörü insanların birlikte yaşamalarının ana anahtarıdır. Aliya, bu anahtarın
fazlasıyla bilincindedir.
Geçen asrın sonu ile bu asrın başlangıcında kırılma noktası olan, Bosna Hersek
Cumhuriyeti'nin ve Bosnalı - Müslüman milletin egemenliğinin ve kaderinin kararının verildiği
tarihî süreçlerde, Aliya İzzetbegoviç bir devlet adamı ve halk lideri olarak anahtar
pozisyonunda bulunmaktaydı. Günümüzde onun katkılarının hem devleti hem de halkı için
paha biçilemez olduğunu güvenle iddia edebiliriz. O; çok sağlam felsefe ve ahlak prensipleri,
etik tutumları ve dinî inançları sayesinde başarılı olurken, bunun yanında çok karmaşık şartlar
altında faaliyet gösteriyordu. Stratejik düşünme biçimi, milli ve dinî kimliklerine saygı
duyulduğu demokratik bir toplumun değerlerine yönelik istikrarlı tercihleri, Bosna Hersek'in
bir cumhuriyet olarak kalmasını, Boşnakların ve İslami değerler olan hümanizm ve hoşgörünün
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yaşatılmasını sağlamıştır (Trnka, 2010: 43). Bu hoşgörü ortamının inşa edilmesinde Aliya’nın
kararlılığı ve milletinin insanlarının onun arkasında durmasının önemi büyüktür.
2. Aliya İzzetbegoviç’te İslam’ın Hoşgörü Dili
Aliya İzzetbegoviç, İslam coğrafyasının içinde bulunduğu dramın aşılabilmesi için
yakın zamana etki eden örnek bir karakterdir. Aliya, Bosna’da patlak veren iç savaşta erdemli
bir idare ile halkının yok olmasını engellerken; bir düşünür olarak sadece kendi toplumunun
felahını hedeflememiş, tüm İslam âleminin dramıyla dertlenerek tefrikacılığa karşı bir arada
yaşamanın formüllerini bize sunmuştur (Cizreli, 2016: 550-551).
5 Kasım 1994’te Almanya’da yayınlanan Stern dergisindeki konuşmada röportajı yapan
kişi Aliya’ya şöyle hitap eder: Sayın Başkan, siz Avrupa geleneğine ve hoşgörüsüne bağlı,
bütün dünyaya açık bir Müslüman olarak tanınıyorsunuz (…). Aliya bu hitabı, soruya
cevabında, şu şekilde düzeltmiştir. Benim hoşgörüm, Avrupalı değil İslam kökenlidir. Eğer
hoşgörülüysem, öncelikle ve en çok Müslüman olduğum için, ancak ondan sonra Avrupalı
olduğum içindir (İzzetbegoviç, 2018a: 195). Aliya, İslam’ı bir hoşgörü dini olarak ele almıştır.
Aliya’nın İslam’i hoşgörü dilinin temelini, İslam’ın evrensel barışçıl, zorlayıcı
olmayan kolaylaştırıcı olan, gelenekten beslenip aşırı gelenekçi olmayan modern yüzü
oluşturmaktadır. Ondaki barışseverlikle hoşgörülü olmak arasında doğrudan bağlantılar
vardır. Çünkü hoşgörülü olmak, bir yerde sorumluluk bilinciyle hareket etmek anlamına
gelmektedir. Çünkü Aliya’nın inandığı ve Bosna’ya hasrettiği barış taraftarlığı basit bir
barışseverlikten öte sorumluluğun bilincinde olmak anlamına gelmektedir (İzzetbegoviç,
2018: 59). Hoşgörülü olmak, ötekine karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmek demektir.
Aslında önemli olan ötekileştirmeye bütünüyle karşı olabilmektir.
Ülkesindeki çok kültürlülüğü önemseyen Aliya, milli duyguları olmayla Milliyetçi
olma arasında ayrım yapar. Ona göre milli duyguları olan insan, halkını sever, halkının
kusurlarını da erdemlerini de kendi üstünde taşır, o halka aittir. Milliyetçi ise kendi halkını
sevmekten çok başkalarından nefret eder, daha da önemlisi, uygulamada başkalarının mülkü
olan şeyi ister. Başkalarına ait farklılıkları boğar, hoşgörüsüzdür, fiziksel baskı uygular. (…)
Aşırı milliyetçiliğin özünde Tanrı’ya inanç yoktur. Dünyanın bütün büyük dinleri şu basit
hakikati öğretmeye çalışır, (Zaten bütün büyük hakikatler basittir): Sana yapılmasını
istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Öyle hareket et ki davranışların herkes için geçerli
olsun; ne sana göre değişsin ne de başkalarına göre (İzzetbegoviç, 2003: 381). Aliya’nın
buradaki milli duygular ve Milliyetçilik arasında kurduğu karşıtlık veya farklılık ilişkisini çok
anlamlı, sosyo-bilimsel bulmayabiliriz. Ancak ötekine bakışta din ve insan birlikteliğine
yaptığı vurgu, son derece önemlidir. Çünkü çağlardan bu yana hemen her konuda yapılan
tefrikacılık/sınıflamalar bir yerde alt/üst değer derecelenmelerini göz önüne getirmektedir. Bu
da senin değerin benim değerim tartışmalarına yol açabilmektir. O tip tartışmaların ise daha
değerli olanı bulmada ya da daha hoşgörülü tavrı inşa etmede pek işe yaramadığı örnekleriyle
görülmektedir.
Aliya kurmuş olduğu Demokratik Eylem Partisi’nin (SDA), ikinci kongresine
gönderdiği yazının sonuç kısmında, SDA hem Boşnakların partisidir, hem de sivil bir partidir,
demektedir. Ona göre bu parti, taban yapısı açısından Boşnak, programı açısından sivildir. Bu
parti her şeyden önce hoşgörü ve farklılıklara saygı temelinde Bosna’nın bütünlüğünü koruma
çağrısı yapmaktadır, kendi içinde radikalliğe ve aşırılığa karşıdır, dünyaya ve Batı medeniyetine
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

346

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

açık olmaktan yanadır. Son olarak da, bu amaçları taşıyan herkesi işbirliğine davet etmektedir
(İzzetbegoviç, 2003: 381). Bu konuşma metni bütün olarak ele alındığında Aliya’nın 7 Eylül
1997’de yani 1995 Dayton Antlaşması ve 1996 yılındaki seçimlerde üçlü başkanlık konseyine
seçilmesinin hemen arkasından gelen bir zaman diliminde böyle bir metin, şu açılardan önemli
mesajlar vermektedir:
1. Aliya, sadece Müslüman bir devlet istememektedir (Kendi ülkesi özelinde).
2. Aliya, İslam dinin, tüm insanları kendi değerleriyle bir arada tutan çatı bir
hoşgörü diline sahip olduğu mesajını vermiştir.
3. Aliya partisi (SDA) dahil tüm değerlerini hoşgörü üzerine inşa etmiştir.
4. Aliya’nın hoşgörüsü daha önce vurguladığımız gibi Batı kökenli değil
Müslüman kökenlidir.
5. Aliya, kurmuş olduğu partiyi adeta hoşgörü ve farklı olana saygı partisi olarak
adlandırmıştır.
Kısacası Aliya İzzetbegoviç, zor durumlardan çıkış yolunun, eğitim, anlayış, tolerans,
köleliğin ortadan kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtmiş ve bunun Kur’an’da ve
Peygamberimizin Sünnet’inde işaret edildiği gibi ‘orta yolu’ arayarak bulunabileceğini
savunmuştur (Hacımeyliç, 2013: 15). Orta yol metaforu, Aliya’nın bütün görüşlerinde bizi
birleştirici bir senteze davet eder. Çünkü aşırılık her şeyi kötüye yöneltebilir.
Sonuç ve Değerlendirme
Ötekini anlamak, ötekiyle hem hal olabilmeyi, empati kurabilmeyi gerekli kılmaktadır.
Aliya İzzetbegoviç, kendine rehber olarak İslam’i hoşgörü dilini seçmiştir. Ondaki hoşgörü,
tüm insanlara barış, adalet, ahlak çerçevesinde yaklaşmaya dayalı, birleştirici bir temele
dayanmaktadır. Aliya, çok kültürlülüğe büyük önem verir. Zaten ülkesi Bosna, geçmişinden
günümüze bu farklı kültürlerle var olmuş ve var olacaktır. Bu farklı kültürler arasında olası
çatışmalar olabilmektedir. Aliya İzzetbegoviç’in zamanında da yoğun çatışmalar olmuştur.
Ancak önemli olan hoşgörü dilini kullanarak, her insanla anlama ilişkisi kurarak çözümün ve
bir arada yaşamının yanında olmaktır. Aliya tüm bu süreçlerde insan olarak ve insan kalmaya
çalışarak, ülkesinin tüm çeşitliliğini korumaya çalışmış ve barış, hoşgörü konusunda sürekli bir
iradenin savunucusu olmuştur. Bu çalışma bize, İslam’ı çok doğru anlamamız gerektiğini de
göstermiştir. Sadece bizden olana dua eden, dine tek tipleştirici, aşırı şekilci yaklaşımlar;
Aliya’nın içselleştirdiği farklı olanı anlamaya dönük özcü din anlayışıyla bağdaşmamaktadır.
Çünkü ahlak, hoşgörü, din hiç kimsenin tapulu malı değildir. Bunlar tüm insanlığı kurtarmaya
yönelmiş, hepimizin peşinden gitmesi arzu edilen kavramlardır. Aliya İzzetbegoviç özelinde
İslam’i hoşgörü dili veyahut İslam’ın dili belli bir zümreye değil tüm insanlara hitap eden, tüm
insanların adalet, liyakat içinde birbirlerini anlamaya dönük bir yaşantı kurmalarında engel
olucu, zorluk çıkarıcı, baskıcı yapıda değil; kolaylaştırıcı, rehber olucu tarzda ifadeleri olan bir
dildir. Bu dil, aynı zamanda insanların ahlaki, zihinsel arınmalarını, erdem hicretine çıkmalarını
sağlayabilecek yapıdadır.
KAYNAKÇA
Bakırcıoğlu, Rasim (2012), Ansiklopedik Eğitim Ve Psikoloji Sözlüğü, Anı Yayıncılık,
Ankara.
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

347

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Cevizci, Ahmet (2002), Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul.
Cizreli, Bahattin (2016), “Aliya ve Bir Arada Yaşamak”, Bilgemiz Aliya İzzetbegoviç,
Hece Dergisi Özel Sayısı, 229. Sayı, Ankara, ss. 550-555.
Çil, Halit (2018), Özgür ve Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç, Timaş yayınları, 1. Baskı,
İstanbul.
Hacımeyliç, Kazım (2013), “Aliya İzzetbegoviç’in Hayatı ve İslam Dünyasına Bakışı”,
Vefatının 10. Yılında Aliya İzzetbegoviç: Doğu Batı Arasında İslam Birliği İdeali Sempozyumu
Bildiri Kitabı, 26 Ekim 2013, İstanbul.
İZZETBEGOVİÇ, Aliya (2003), Kendi Kaleminden Aliya İzzetbegoviç: II. Endülüs
Soykırımına Geçit Vermeyen Bilge Adam, (Terc.) Alev Erkilet, A. Demirhan, H. Öz, Dergah
Ofset (Vakit Gazetesi) Yayınları.
İzzetbegoviç Aliya (2018), Köle Olmayacağız, (Çev.) Sanela Crnovrsanin, Mirela
Crnovrsanin Kurtali, Yarın Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
İzzetbegoviç, Aliya (2018b), Özgürlüğe Kaçışım-Zindandan Notlar, (Çev.) Hasan
Tuncay Başoğlu, Klasik Yayınları, 33. Basım, İstanbul.
İzzetbegoviç, Aliya (2018a), Tarihe Tanıklığım, Çev. Alev Erkilet, Ahmet Demirhan,
Hanife Öz, Klasik Yayınları, 24. Basım, İstanbul.
Türkçe Sözlük (1998), Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara.
Trnka, Kasim (2010), “Aliya İzzetbegoviç: Bosna Hersek’in Devlet Olma Mücadelesi
Paradigması”, Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Bağcılar
Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları Dizisi, No: 125, İstanbul, ss. 43-49.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

348

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

BALKANLI BİR DÜŞÜNÜR LİDER OLARAK ALİYA İZZETBEGOVİÇ’TE
BİLİM VE FELSEFE
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın ÇETİN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Toplumların, insanların var olma ve varlığını sürdürmelerinin temel koşullarından
birini “değer olgusu“ oluşturmaktadır. Değer olgusunun içeriği, insanın dünyayı anlama
ve kendi varlığını bu anlam üzerine inşa etme sürecini kapsar. Bu süreç tamamen zihinsel
bir motivasyon ile gerçekleşebilir. Zihinsel motivasyon ise ciddi okuma, araştırma,
derinleşme, hayret etme gibi düşünsel yani felsefi bir çabayla sağlanabilir. Zihin, sadece
akıl gözünün açık olması değil buna kalp gözünün de dahil olmasıyla istenen verimleri
üretir hale gelebilir. Aliya İzzetbegoviç’in zihinsel ve kişisel gelişimin temelini oluşturan,
okumayı ve akletmeyi sürekli buyuran Kur’ani anlayış, esasında zihinsel bir dönüşümün
ilk kıvılcımlarının çaktığı yerdir. İşte bilim ve felsefenin önemi burada başlamaktadır.
Çünkü bilim ve felsefe, dini daha özcü anlamada ve tatbik etme, dünyayı daha yaşanabilir
kılmada ciddi bir vasıta görevi görmektedir.
Aliya İzzetbegoviç‘in yaşamında bilim ve felsefe okumak, düşünmek,
sorgulayabilmek ve hepsinden önemlisi bunları teorik dar kalıplardan, pratik geniş yaşam
alanlarına aktarmak şeklinde gerçekleşen bir ideale dönüşmüştür. Bu dönüşüm, Aliya
İzzetbegoviç’te bilim ve felsefeye bir şuur disiplini olarak bakmayı, görmeyi,
değerlendirmeyi elzem hale getiren ana güdümleyici sebeptir. Aliya İzzetbegoviç’in
ahlakı, siyaset anlayışı, mücadeleci yönü, hoşgörüsü, dinlere ve özellikle İslam’a bakışı
çeşitli eserler yoluyla ele alınmıştır. Fakat bilim ve felsefe anlayışı üzerinde geniş şekilde
durulmamıştır. Bu çalışmanın hedefi, Aliya’nın tüm fikirleri üzerinde yoğun şekilde
etkisini gösteren bilim ve felsefenin önemini açığa çıkarmak, alandaki bu bilgi
kopukluğunun giderilmesine katkıda bulunmak olarak özetlenebilir.
Bu tebliğde Aliya İzzetbegoviç’te bilim ve felsefenin ne anlama geldiği; onun
kişiliğinin gelişmesinde, dünyaya verdiği özgürlük, bağımsızlık, adalet mesajlarında nasıl
bir felsefi yol izlediği konusu üzerinde durulacaktır. Günümüz dünyasının ve insanlığın
ana sorunu birbirini anlamamak/anlayamamak olarak alınırsa Aliya’nın vazettiği eleştirel
düşünce ve hoşgörüye dayanan felsefi bakış daha anlaşılır hale gelecektir. Aliya
İzzetbegoviç’teki bilim, düşünce sevgisi, günümüzün teknolojiye boğulmuş anlamdan
giderek yoksunlaşan insanına aydınlık yollar açabilecek etkili bir enstürmandır.
Aliya İzzetbegoviç bilime, sanata, eleştirel düşünceye verdiği önemle ülkesinde
en acımazsız savaş ortamlarından geçerek, derin bir din duygusuyla okumalar yapmış, bir
çok filozofu, bilim adamını, bilimsel alanları incelemiş ve kendi zihinsel potasında
damıtarak ülkesi ve tüm insanlığa sunmuştur. Bize düşen onun bilim ve felsefeye dair
görüşlerini incelemek ve başta eğitim sistemimiz olmak üzere tüm kurumsal ve yaşamsal
alanlarımıza aktarmaktır. Bu aktarma taklidi, şekli tarzda değil; inşa edici, kurucu,
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dönüştürücü, yapıcı modelde olmalıdır. Bu çalışmamız bu modelin kısa bir örneğini
sunma denemesidir.
Anahtar Kelimeler: Aliya İzzetbegoviç, Bilim, Felsefe, Bilgi, Zihniyet
Giriş
Aliya İzzetbegoviç (1925-2003), hukukçu, siyaset adamı, devlet adamı ve düşünür
kimliği ile 1980’li yıllardan itibaren özellikle Doğu Batı Arasında İslam ve İslam Deklerasyonu
kitaplarıyla tanınmaya başlamıştır. Sonrasında 1990’lı yıllarda Bosna-Hersek’in bağımsızlık
yolundaki mücadele süreciyle bu tanınma zirve yapmış; 2003 yılındaki ebediyete irtihalini
müteakip akademi çevrelerinde, çeşitli vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşlarında Aliya adına
kongreler, sempozyumlar düzenlenmiş ve onun eserleri, konuşmaları ve mücadelesi üzerinden
bir çok makale, kitap kaleme alınmıştır. Aliya üzerine yazı yazmak kendi içerisinde bir
kolaylığı ve zorluğu taşımaktadır. Kolay olan Aliya’nın ne dediğini, eleştirilerini, tüm
okumalarını görmeden, anlamadan ve eleştirilerini dikkate almadan ona Bilge Kral, İslam’ın
son mücahiti, Cennet Yüzlü Bilge (Tuna, 2016: 769) diyerek bir sürü övgüler dizmek ve onu
belli mecralara kanalize ederek, deyim yerindeyse fikri kısırlığımıza alet etmektir. Aliya
üzerine yayın yapmanın zorluğu ise başta onun fikri zenginliğinin sağlam bir vukufiyeti
gerektirmesidir.
Aliya’yı
sadece
Doğu/Din/Manneviyat/Kültür
hayranı,
Batı/Bilim/Maddiyat/Medeniyet karşıtı gibi gösteren şekilci kategorizasyonlar onu anlatmakta
ve anlama da çok eksik kalmaktadır. Yapılması gereken artısıyla eksisiyle tüm eser ve
konuşmalarını dikkate alarak Aliya’ya bütüncül bakabilmektir.
Balkanların kültür mozaiğinde yetişmiş aksiyon insanı olan ve erken yaşlarından
itibaren hapishane hayatı dahil neredeyse tüm ömrünü okumaya adamış bir insan olarak Aliya
İzzetbegoviç; yaşantısı, mücadelesi, eserleri, konuşmaları ve ortaya koyduğu değerler itibariyle
özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısına mal olmuş, üzerinde durulan ve durulması gereken
ilmi/dini/siyasi bir aksiyon adamı portresini ve tüm inanç gruplarına saygıyı içeren ülke
modelini inşa etmek isteyen kişidir. Yani Aliya için okumak, barışçıl, hakça dünyada birlikte
yaşamak için gayret etmenin kendisidir. Onun için insanın düşüncesi, düşünmesi mesabesinde
en değerli vasıtadır. Bilim ve felsefe ise bu varlığı (insanı) taçlandırdığı, dünyayı daha
yaşanabilir kıldığı sürece değerlidir. Aliya bilim ve felsefeye mücadele, değişim, dine özcü
yaklaşım, üretim, gelişim manasında önem verirken; din ve dini değerler sahasında, özellikle
aşırı akılcılığın eleştirisinde felsefeye; dünyayı sadece pozitivizmle açıklama, herşeye bilimsel
bir çare bulma sınırlılığı kapsamında bilime de yapıcı bir metotla eleştirel yaklaşmaya çalışır.
Aliya da yapıcı eleştiri, ilgilendiği tüm konular için genel bir yöntem seviyesindedir. Aliya’nın
felsefe, din, sanat, bilim bağlamında yaptığı eleştirilere; dinin özünden koparılarak aşırı
şekilciliğe indirgenmesini; sanatın ütopikleştirilerek aşırı bir romantizmle sadece trajik olana
odaklanmasını, Bosna’nın bağımsızlık mücadelesinde Avrupa’nın demokratik ve adil olmayan
adilane maskeye bürünmesini; bu mücadele de yer yer Müslümanların ve kimi Müslüman
devletlerin kendilerine yeterince sahip çıkmamasını; Müslümanların Avrupa Birliği gibi güçlü
bir topluluk oluşturamadıklarını; bilim adamlarının aşırı bilimci tutumlarını; insanoğlunun
açımazsızlığını tartışıp ifade etmesini örnek olarak gösterebiliriz. Aliya bu eleştirilerini bilimsel
temelde de gerekçelendirmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Aliya’daki düşünsel bu yan, bizim için
bilim ve felsefenin niçin incelenmesi gerektiğini açıklamaktadır.
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Aliya İzzetbegoviç’i tam manasıyla kavramak için, onun bilim ve felsefe anlayışına,
eserleri, yaşantısı, söylemleri vasıtasıyla bakmak gerekmektedir. Aliya İzzetbegoviç ne bir
bilim adamıdır ne de bir filozoftur. Ancak bilime, felsefeye dair görüşleriyle, çok kültürlü,
insancıl, inançlı bir ülke idealiyle, kindar olmayan affedici adalet anlayışıyla, eğitime,
okumaya, edebiyata verdiği önem ve destek ile en azından ülkesi ve model ülkeler için bir bilim
adamı, bir filozof kadar etkili olmuş, düşünür liderdir. Aliya İzetbegoviç‘in barışçıllığında,
öğreticiliğinde, filozof vari bilgeliğinde, hatta mahpusluğunda bile bilimsel ve felsefi bir arka
planın, duygusallığı, suküneti, akılcığı vardır. Ben olsam, Müslüman Doğu’daki tüm
mekteplere eleştirel düşünme dersleri koyardım. Batı’nın aksine Doğu bu acımasız mektepten
geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı budur (İzzetbegoviç, 2018a: 130) diyen Aliya
İzzetbegoviç, bu vurgusuyla bilim ve felsefeyi nasıl harmanladığını, önemsediğini bize
göstermektedir.
Aliya İzzetbegoviç’in bilime ve düşünceye bu kadar geniş önem vermesi, onu genelde
dini anlamada özelde Kur’an’a bakmada akılcılığa, ilerlemeciliğe götürmüştür. İlk emri oku
olan Kur’an’nın hikmete, düşünceye dair ayetleri Aliya’nın inanç dünyasının şekillenmesinde
birincil rolü oynamış; sonrasında Aliya’nın kendi bilim, felsefe okumalarıyla entegre şekilde
birleşerek, Üçüncü Yol sentezi diyebileceğimiz bir orta yolcu bakışa ulaşmıştır.
1. Aliya İzzetbegoviç’in Felsefeye Yüklediği Anlam
Aliya için felsefe, düşüncenin kendisidir. Ancak düşünce, kendisinden üstün olan hayat
hakkında hüküm veremez. Çünkü hayat, onu ne kadar anladığımızdan bağımsız bir gerçekliktir
(İzzetbegoviç, 2019: 10-11). Felsefe bir düşünce disiplini olarak çok farklı alanlar içerisinde
hakikati arayan bir yapı arz eder. Bu bağlamda tek, kesin, katı bir felsefe anlayışı yerine birçok
görüşü içinde barındıran doğruların havuzu diyebileceğimiz bir felsefi metot savunulabilir.
Aliya, din konusu dâhil bazı meselelerde felsefeye mesafeli durmuştur. Felsefeye mesafeli
duruşu onu çok önemli gördüğündendir. Aliya’ya göre insanlar, önyargıları, duyguları veya
dini, siyasi düşünceleri sebebiyle sağduyu içerisinde kalıp, tutarlı bir felsefeye sadık
kalamamışlardır (İzzetbegoviç, 2019: 15).
Aliya, kendimizi dünyadan soyutlayamayacağımızı belirterek, Hz. Muhammed’in, "ilim
Çin' de de olsa" almalıyız, sözünü hatırlatmaktadır. Aliya’ya göre Batı medeniyeti farklı
dinlerden ve milletlerden pek çok bilim adamının katkısıyla ortaya çıkmış uluslararası bir
üründür. Batı'nın bu gücü ekonomisinden ya da askeri gücünden ileri gelmemektedir. Bu işin
görünen kısmıdır. Avrupa'nın Bacon'dan bu yana sahibi olduğu değişmez güç kaynağı eleştirel
düşüncedir ki bu da onlara muhtemelen Araplardan geçmiştir. Bizim için hayati önem taşıyan
şey işte bu eleştirel düşüncedir (İzzetbegoviç, 2018b:542).
Aliya İzzetbegoviç düşünür yönü münasebetiyle, edebiyata, tarihe yoğunlaşmasıyla
kimilerince “Bilge Kral” olarak anılmaktadır. Bu niteleyici ön ad birçok kişi, kurum tarafından
yerli yersiz kullanılmaktır. Dil hem kullanıla kullanıla gelişmekte hem de bazı sözcükler
gereksiz ve yersiz abartmalar için içerdiği tüm olumlu-olumsuz anlamda göz ardı edilerek
kullanılmaktadır. Bazı akademisyenler ve yazarlar Aliya’ya Bilge Kral demenin hatalı, eksik
ve Aliya’nın yaşamı incelendiğinde bunun onaylanmayacak bir isimlendirme olduğunu
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söylemişlerdir. Ben de naçizane bir yazımda1 bu nitelemeyi uygun görmediğimi kanıtlarıyla
yazmıştım. Aliya ne bir filozof kadar tutarlı, sistemli felsefeci (bilge) ne de o mütevazı
mücadeleci ruhuyla, kendini halkına adamasıyla hatta mezarıyla bile kraldır. Ne kral olmuştur
ne kralcı olmuştur. Bu sıfat Aliya’yı incitmektedir. Aliya tarihteki bazı krallardan daha fazla
düşünmesiyle, fedakârlığıyla ayrılabilir.
Aliya için felsefe bir şuur disiplini ve hayatının tamamını kapsayan bir sorgulama,
araştırma, çalışma, vizyoner olma, çağına önderlik etme gibi süreçlerin gerçekleştirilebileceği
bir araçtır. Bu anlamda bilgeliğe, bilgiye çok atıf yapar. İslam toplumlarının yani
Müslümanların tarihte özellikle 8. ve 12. Yüzyıllarda bilim dünyasına çok önemli katkılar
yaptıklarını ancak bir süre sonra yavaş yavaş bilimsel ve dini yorumlama hayata tatbik etme,
onunla ahlaklanma anlamlarında çağın gerisine doğru düşmeye başladıklarını artık hepimiz
biliyoruz. Felsefeye biraz da Antik Yunan menşei dayatmasından bu yana olumsuz anlamlar
yüklenmiş ve felsefe deyim yerindeyse biraz kapı dışarı edilmiştir. Aliya Müslümanların
gerilemesine dış sebep olarak Moğol istilasını; İç sebep olarak da İslam’ın teolojik yorumunu
göstermiştir. Ona göre İslam dünyasının reform taraftarları, değişen şartlarda, yeniden eski
ideal ve değerleri gerçekleştirmeyi bilen, akıllı ve bilge halk temsilcileri olamadılar. Onlar
bizzat bu ideal ve değerlerin kendilerine karşı ayaklandılar. Basiretsizlikle halkın kutsallarını
çiğneyip yerine sahtesini yerleştirebilmek için hakiki hayatı yok ettiler. Batının gücünün,
onların yaşam tarzlarından değil çalışmalarından kaynaklandığını anlayamadılar. Aliya’ya göre
Batı dünyasının gücü, onların çalışkanlığı, ısrarlı gayretleri ve sorumluluk duygusunda
yatmaktadır (Çağman, 2016: 572-573). Aliya’nın burada yapmış olduğu tahlil kimilerince
abartılı, eksik, hatalı, yanlı bulunabilir. Ancak bilgi felsefesi ve bilgi sosyolojisi açısından
hakiki bilginin, hikmetin peşinden gitmesi gereken; Peygamberi bir lafızla yitiği olan hikmeti
ve onun sevgisini araması yegâne görevi olan insanlar, bir kısım Müslümanlar maalesef bu
görevlerini yapmamışlar hatta az çok yapmaya çalışanları da yanlış anlamışlardır. Şuanda
yapılması gereken bilgi, irfan, bilim, felsefe ve hikmetin elçisi, rehberi olabilmeye aday bir
kişilik, karakter kazanmak için çabalamaktır.
Nihilizm ve anlamsızlık felsefesi dünyanın en zengin ve en medeni ülkelerinin
ürünüdürler. Bu felsefe geleceği olmayan bir dünyadan, psikolojik olarak bölünmüş kişiden,
sağır ve dilsiz sessizliğin dünyasından bahseder. Bu, kimilerinin ifade ettiği şeklide asla zehirli
bir felsefe değildir. Esasında bu felsefe derin ve öğreticidir. Bu felsefe, doğasına aykırı şekilde
büyüyüp gelişen, bir dünyaya karşı insanın başkaldırışının, reddedişinin ifadesidir. Bu,
medeniyetin tek boyutlu dünyasına karşı bir isyandır (İzzetbegoviç, 2019: 127). Aliya,
felsefenin insanın yalnızlığına, dünyanın insansızlaşmasına, yoksulluğa, yoksunluğa bir isyan
olarak da görülebildiğini ifade etmiştir. Aliya’nın felsefesinin genel olarak da düşüncesinin
temelini, insan-hayat-toplum-varlık arasında kurduğu zihni/kalbi ilişkilerde/bağlamlarda
aramamız gerekmektedir.
Aliya İzzetbegoviç'in tefekkürünün çok esaslı bir ontoloji olduğunu, kendine varış,
kendini anlama olduğunu söyleyebiliriz. Doğu ve Batı Arasında İslam adlı kitabında çokça
kullandığı bir şey vardır. "Hayat esastır, düşünce, hayata göre ikinci derecede önemlidir." Aliya
İzzetbegoviç'in dediği bu hayat aslında varlıktır. Varlık olduğu için her halükarda düşünceyi
Yalçın Çetin “Bilge Kral” ve “Müslüman Batı Aydını” Şeklinde Yaratılmış İmajların Aliya
İzzetbegoviç’in Eserleri, Kişiliği ve Yaşantısı Üzerinden Geçerliliğinin Kavramsal Soruşturması Üzerine, 5.
Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi 12-14 Nisan 2019 Hatay, Türkiye.
1
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önceler, varlık düşünceyi öncelediği için de, o varlıkla irtibat kurduğunuz vakit, o düşünceyi
ona bağlı olarak şekillendirebilirsiniz. Ama düşünceyi varlığa bağlamaya teşebbüs ettiğinizde,
zorbalık yapmış olursunuz. Varlığa zorbalık yapmaya kalkarsanız. Varlığa zorbalık yapmanın
adı ise siyasettir (Görgün, 2010: 60).
Aliya’ya göre Müslüman İslam’ın şiarına uyup varlığa zorbalık etmemelidir. O, varlığı ve
kendisini varlık içinde varlıkla beraber söz-amel uyumunu ahlak felsefesine eksen edinerek
dünyayı değiştirme bilinciyle hareket etmek zorundadır. Dünyayı değiştiremezse, aksi takdirde
kendi değişecektir. Dünyanın değişmesi İslam’ın sadece bir din değil bir siyaset felsefesi de
sunduğunun göstergesidir. Aliya için İslam, hayatın tamamını kuşatan bir din olmakla beraber aynı
zamanda bir felsefe, ahlak, düzen ve atmosferdir (İzzetbegoviç, 2010: 37-40).

2. Aliya İzzetbegoviç’in Bilime Yüklediği Anlam
Aliya özellikle Doğu Batı Arasında İslam adlı eserinde bilime dair görüşlerini din, sanat,
ahlak, felsefe gibi farklı disiplinlerle sentezleyerek verir. Ona göre gerçek hayatta ne salt din ne
de salt bilim vardır. Belli bir ölçüde bilim olmayan bir din ve dinin belli varsayımlarını ihtiva
etmeyen bir bilim mümkün değildir (İzzetbegoviç, 2019: 13). Aliya bilimi, fazla bilimcilik
yapması nedeniyle eleştirir. Bilimin genel olarak din algısı sıkıntılıdır. Bilime göre din,
dogmatik, mistik ve bilim dışıdır (İzzetbegoviç, 2019: 19-20). Bu iki görüş bilim düşüncesini
vermek bakımından bize yol gösterici olabilir. Ancak bu bağlamda şu soruları sorabiliriz: Din
ve bilim karşıtlığı, koşutluğu hangi argümanlara, bakış açılarına göre temellendirilebilecektir.
Bilim derken hangi bilimi kastediyoruz? Pozitif bilimler mi? Kültür bilimleri mi? Ayrıca din
alanı derin bir inanç konusu olarak bilimle kanıtlanması gerek bir yapıda mıdır? Bu ve buna
benzer sorulara vereceğimiz olası yanıtlar bizim din ve bilim görüşümüzün ana rotasını
oluşturur.
Aliya’ya göre bilim, halk kitleleri tarafından desteklenirse ilerler (İzzetbegoviç,
2018:203). Bilimin desteklenebilmesi için insanların bilimsel bir zihniyette olması, merak
etmesi, araştırması gerekmektedir. Bu zihniyetse bir anda olacak bir şey değildir. Tarihi bir
sürecin sonucunda katlanarak ortaya çıkacaktır. Bilimin ve felsefenin tarihiliğini anlamak için
Aristoteles’in Fizik’i ile Metafizik’in bir kısmını karşılaştırmak lazımdır. Aristoteles’in
metafiziğindeki anlayışlar bugün bile çağdaştır ve modern edebiyat tahlilinde kullanılır. Fakat
onun fiziği söz konusu olduğunda durum böyle değildir (İzzetbegoviç, 2018a:208). Yani bilim
kanunları, söylemleri itibariyle, edebiyat kadar kalıcı olamaz. Sanat, her zaman bilimden daha
duygusaldır.
Ne bilim ne din ne de herhangi bir ilim dalı her derde deva olamaz. Her şeyi bildiğini,
çözdüğünü varsayan anlayışlar ta yolun en başında hakikati arama macerasına yenik başlarlar.
Bu felsefe sahası içinde geçerlidir. Felsefe doğruluk dayatıcı bir disiplin değildir. Farklı
doğruluk yollarını arama gayretini taşıyan bir düşünce disiplinidir. Aliya İzzetbegoviç,
bilimcilik (scientism) anlamında her şeyi bilen bilimin, insanı unutunca hiçbir şey bilmediğini
ortaya koymuştur (Tuna, 2016: 771).
Karmaşık olan dünyanın en karmaşık ve akıllı varlığı insanın problemleri tek bir bakış
açısı veya ilim dalı tarafından doğru/yansız/gerçekçi şekilde çözümlenememektedir. Bu durum
gayet doğaldır. Doğal olmayan insanı konu alan bir bilim dalının her şeyi ifade etmeye
çalışmasıdır. Her ilim dalı kendi hakikat kulelerini inşa etmektedir. Birbiriyle ayrık durumda
olan kuleler ise ancak kendi seslerini kendileri duyacak uzaklıkta ve yüksekliktedirler. Doğru
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olan insan kadar karmaşık olan insanı ve dünyayı açıklamak, anlamlandırmak için farklı
disiplinlerin mütevazı birlikteliğidir. Aliya Doğu batı Arasında İslam adlı eseri de dâhil çoğu
yazılarında bilimler arası eklektizme vurgu yapmaktadır. Bilim tek başına hayatı, insanı
anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Aliya’ya göre bilim ilerlerken insan ruhunu ihmal etmiştir.
Dünyada bilimsel, teknolojik ilerlemeler olmakta ancak bir o oranda da ahlak zayıflığı, madde
ve teknoloji bağımlılığı artmaktadır. Bilim toplumsal boyutun dışında, ahlaki boyutu da
bulunan kötülükler karşısında acizdir. Çare dini, ailevi ve ahlaki eğitimdir. Bu anlamda ne yazık
ki ne bilim dine sığınabilmiş, ne de medeniyet klasik aile meselesine dönebilmiştir
(İzzetbegoviç, 2019: 113-123).
Aşırı otomatlaşmaya giden bilimin sonucu olan teknoloji, hem çalışan insan sayısını
azaltmakta hem de insanı makinalaşmış bir ruh haline sokmaktadır (İzzetbegoviç, 2019: 110).
Bu makinalaşmayı durdurabilmenin yolu eğitimden geçmektedir. İnsanlara nasıl bir eğitim
verilmelidir sorusu çağların kadim sorununa işaret eder. Aliya “Hümanist Okul” çağrısı yapar.
Katı bir seçiciliğin olduğu, aşırı rekabete dayalı, yüksek bürokrasinin ve rekabetçi sanayinin
emrindeki okul anlayışlarını eleştirir. Ona göre okul, medeniyetin ayrılmaz bir parçasıdır. Okul,
ancak güdümlü bir eğitim vermediği, eleştirel düşünce tarzını geliştirdiği, insanın manevi
özgürlüğüne önem verdiği sürece kültüre katkı sağlar. Hazır ahlaki ve siyasi çözümler servis ve
empoze eden okul, kültür bakımından bir barbarlık kurumudur. Böyle bir okul özgür bireyler
değil, köleler yaratır ve bu haliyle medeniyete katkı sağlasa da, kültürü geriletir (İzzetbegoviç,
2019: 100). İnsanlara eleştirebilmeyi tavsiye eden ve onun metotlarını gösteren okul aynı
zamanda bilime ve felsefeye de katkı sunmuş olacaktır. Aliya Batı’yı eleştirirken bir yandan da
Müslümanları eleştirel düşünceye uzak baktıkları için eleştirmekte ve şu görüşünü
söylemektedir: “Ben olsam, Müslüman Doğu’daki tüm mekteplere ‘eleştirel düşünme’ dersleri
koyardım. Batı’nın aksine Doğu bu acımasız mektepten geçmemiştir ve birçok zaafın kaynağı
budur"(İzzetbegoviç, 2018a, s. 130).
Aliya İzzetbegoviç bilime, eğitime, kültüre dair 6 Aralık 1997’de İslam Konferansı
Örğütü’nün (İKÖ) Riyad’daki Eğitim, Bilim ve Kültür Toplantısındaki konuşmasında
görüşlerini genel olarak şu minvalde aktarmıştır: Batı’yı ve kendi gerçekliğimizi doğru tahlil
etmeliyiz. Kur’an’ın araştırmaya, soruşturmaya verdiği önemi görmeli ve yaşamımıza tatbik
etmeliyiz. Okullaşma oranlarımızı ve eğitime ayıracağımız bütçeyi kaliteli hale getirip,
artırmalıyız. Kur’an bizi yaratılmış olanı incelenmek üzere bakmaya davet etmektedir. İlk
ayetin ilk kelimesi oku (ikra) sözcüğüdür. Yine Kur’an değişik ayetlerde bize hitap ediyor:
“Bakmazlar mı yağmur yüklü bulutlara, nasıl yaratılmış onlar? Ve göğe, nasıl yükseltilmiş? Ve
dağlara, nasıl sağlamca dikilmiş? Ve toprağa nasıl yayılmış? (Kur’an 88/17-20) “Toprağa
ektiğiniz tohumu, içtiğiniz suyu, tutuşturduğunuz ateşi hiç düşündünüz mü? (Kur’an 56/ 6371). Bakmak bilime atılan ilk gerçek adımdır. Nitekim Yarının Medeniyeti adlı eserinde Jean
Fourastie şöyle yazar: “Tabiatı, toplumu, insanları seyretmek Batı’daki çocukların temel
eğitiminin ilk basamağıdır. Dış dünyaya duyulan bu ilgi, dışındaki dünyadan içindeki dünyaya
dönen Brahman filozofunun yaptığının tam tersidir.” İslam Dünyası “seyretme”yi neden
bırakmıştır, bunun sonuçları nedir?(İzzetbegoviç, 2018b: 539). Aliya’nın bu sorusu
Müslümanların neden içine kapandıklarını, neden bilime beş asır kadar öncülük ettikten sonra
içe kapandıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Kur’an insanları araştırmaya, bakmaya
davet etmektedir.
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Aliya İslam Batı’nın tabiriyle sadece din (inaanç-religion) değildir der. Ona göre
İslam’a ait olan şu şekilde tarif edilebilir: Hayatı yalnızca din ve dua ile değil, aynı zamanda
çalışma ve bilimle tanzim etmek gerektiğine inanan, dünya tasavvurunda ibadethane ile
fabrikanın yan yana olması gerektiğine izin vermekle kalmayıp, talep eden, insanları sadece
terbiye etmek değil aynı zamanda onların dünyadaki hayatını kolaylaştırmak gerektiğini
düşünen ve bu iki hedefin birbirine feda edilmesi için hiçbir sebebin bulunmadığı fikrinde olan
kimse, İslam’a aittir. ( İzzetbegoviç, 2010: 40). Burada İzzetbegoviç’in din ile bilimi ortak bir
potada erittiğini görmekteyiz. İnsanlığın ortak iyiliği için İslam, en iyi düzenlenmiş dünyadan
yanadır. Dünyanın daha iyi olmasını sağlayan hiçbir şey peşin olarak gayr-ı İslami diye
reddedilemez. Doğaya açık olan, doğayı incelemeyi emreden din, bilime de açıktır. Bir şeyin
İslami olması demek, azami insani ve aynı derecede iyi olmak demektir (İzzetbegoviç, 2010:
41). Aliya’ya göre insani olan ile iyi olan örtüşmektedir. Bunların her ikisini de hangi ilim dalı
gerçekleştirmeye çalışıyorsa o ilim dalı hem İslami, hem bilimsel, hem de insanidir. Böylelikle
dinden bilime; bilimden dine kanallar kapatılmamalı, tam aksine tüm frekanslar açık
tutulmalıdır. Dünyanın ayrılık içinde olduğu meseleler olarak, din ve bilim, ahlak ve siyaset,
bireysel ve toplumsal, maddi ve manevi arasındaki bağlantılara işaret ederek İslam yeniden
arabulucu düşünce rolüne, İslam dünyası ise bölünmüş dünya içinde arabulucu millet rolüne
kavuşmaktadır. “Mistisizmsiz inanç ve ateizmsiz bilim” taahhüdünü ortaya koyarak İslam,
hiçbir fark gözetmeksizin bütün insanlara aynı derecede ilgi odağı olabilir ( İzzetbegoviç, 2010:
43). Aliya insanı, hayatını anlama yolunda hem İslam’a hem de bilime daha anlayıcı, ezber
bozucu, kuşatıcı bir metotla yaklaşmaktadır. Bu bakış açısının, bilim ile dini; bilim ile felsefeyi
her fırsatta çatışma içinde gösteren çürük/temelsiz/inşa edici olmayan görüşlerin tedavisinde
kullanılabileceği kanaatini taşımaktayız.
Sonuç ve Değerlendirme
Balkanların yetişmesine büyük oranda ev sahipliği yaptığı Aliya İzzetbegoviç’i daha
içten yaşamak ve fikirlerini derin ruhuyla anlayıp, doğru şekilde aktarmak için Aliya’nın
felsefeye, bilime yaklaşımını kavramak önemli bir basamağın ilk adımını oluşturmaktadır.
Aliya savaş zamanlarında bile ülkesinde konserler düzenleterek ve bu faaliyetlere katılarak;
insanın kanlı, acımasız bir harbin içinde bile sanata, bilime velhasıl düşünceye ihtiyacı
olduğunu göstermiştir. Ondaki düşünsel saygınlığı, azılı düşmanları bile görmek zorunda
kalmış ve zaman zaman takdirle yad etmişlerdir. Aliya İzzetbegoviç üzerine bu kadar eser
yazılmasının başlıca sebebi onun zihinsel ve sosyal kişiliğidir. Bir insanın kişiliğini ise
düşünceye verdiği önem açığa çıkarmaktadır. Bilim ve felsefe bütünleşik olarak aksiyolojiye
yani değer olgusuna işaret eder. Kısacası sizin değer alanınızı, düşünce alanınız belirler. İyi bir
düşünce alanı ise bilim ve felsefe olmadan düşünülemez.
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ABBASÎ DEVRINDE ZÜHT KAVRAMI “EBU’L-ATÂHIYYE” ÖRNEĞI
Dr. Öğr. Üyesi Azat TOKTONALİEV
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Züht kavramı başta Hz. Peygamber Efendimiz olmak üzere Ashab ı-Kiram tarafından
bizzat uygulamalı olarak yaşanmıştır. Daha sonraları Emevî ve Abbasî devrinde o dönemde
yaşanan bazı siyasî ve sosyal nedenlerden dolayı Ebu’l-Atahiye gibi bazı şâirler tarafından
müstakil manzumeler yazılmaya başlanmıştır. Yukarıda ifadesi geçen sebeplerden birkaç
tanesine örnekler verip konuyu izah etmeye çalışacağız. Biz sunacağımız bu tebliğimizde
zadece Ebu’l-Atahiye’nin şiirlerini esas alarak Abbasî devrindeki züht kavramını anlatmaya
çalışmakla beraber bu konuda araştırma yapan bazı araştırmacıların da görüşlerine değineceğiz.
Ayrıca bu kavramın Hadislerde geçen “züht” kavram ile ne kadar uyumlu olup olmadığına da
değinerek bazı tahliller yapmaya çalışacağız. Bu sunumu hazırlarken mümkün mertebe ilk
dönem yazılmış kaynakları esas almaya çalışmakla beraber konu ile ilgili son dönem
hazırlanmış kaynaklardan da istifade etmeyi de ihmal etmedik. Bu devir konumuzun sadedince
büyük bir zamanı kapsadığı için biz mümkün mertebe kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmaya
çalışacağız. Tebliğimizin sonunda verdiğimiz örneklerden çıkarak neticeye varmaya
çalışacağız.
Anahtar Kelimeler: Züht, Ebu’l-Atahiyye, Şairler, Abbasî, Emevî.
Giriş
Siyasi ve Sosyal Faaliyetler Bakımından Abbasî Devri
İslâm dünyasında Emevîler’in yerine Abbâsîler’in yönetimi ele geçirmesiyle idarî,
askerî, siyasî ve ilmî sahalarda çok büyük değişiklikler olmuş, Abbâsîler’in iktidara geldikleri
750 yılı, İslâm tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Abbâsîler’in
iktidara gelmesi, Emevî idaresinden memnun olmayan grupların lider kadrolarının temsil ettiği
ve öncülüğünü yaptığı yoğun bir propaganda ve teşkilâtlanan büyük bir kitlenin faaliyeti
neticesinde mümkün olmuştur. Emevî halifelerinin bir asır kadar devam eden idarelerinde
benimsedikleri siyasî görüşler ve yaptıkları uygulamalar, geniş bir sahaya yayılmış bulunan
İslâm toplumu içinde çeşitli gayri memnun unsurların ortaya çıkmasına ve sonunda Emevî
hânedanının yıkılmasına yol açmıştır.1 Abbasîler kendilerini hilafete daha laik oluklarını iddia
ediyorlardı ve bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyorlardı. Onlar iktidara gelebilmeleri için
Emevilerin son anlarına dek yoğun bir şekilde siyası gizli operasyonlara yoğunlaşmışlardı.2
İleride belli bir konunun üzerinde duracağımız için Abbasilerin tarihi ile ilgili bu kadar bilgiyle
iktifa ediyoruz.
Abbasîlerde şiir ve Şiir ve Edebiyat
1
2

Yıldız HAKKI DURSUN, Abbasîler, DİA ,c. I, s. 31
Şevki Dayf, Tarîhu’l-asri’l-abbasîyi’l-evvel, ss. 10-11
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Eskiden farklı toplumlarda ya da kültürlerde olduğu gibi Abbasiler devrinde de şiirsel
ve edebî sanatın gelişip zirve yaptığı dönüm noktası olmuştu. Özellikle Arap dili ve edebiyatı
alanlarındaki çalışmalar bakımından çok verimli geçmiştir. Önceleri Kur'an-ı Kerim ve hadisin
inceliklerini anlamak gayesiyle başlayan filolojik ve edebi araştırmalar, zamanla müstakil birer
ilim dalı halini almış, çeşitli dilciler Arap kabileleri arasında dolaşarak Arap edebiyatına esas
teşkil edecek malzemeyi toplayıp tespit etmeye başlamışlardı. Bu çalışmaları ve sonuçlarını
şiir, şiir nevileri ve hikâye türü, sözlük çalışmaları, dil (nahiv) ve edipler ile ilgili çalışmalar
tarzında ele almak mümkündür.3
Bu dönemde şiir ve edebiyatla ilgili çalışmalar konu ve şekil bakımından Câhiliye ve
Emevî devri şiirinden farklı olmamak ve hatta büyük ölçüde ona dayanmakla birlikte, özellikle
edebî sanatlar bakımından büyük bir gelişme göstermiştir. Bu devrin önde gelen şairlerinden
bazıları şunlardır:
Beşşâr b. Bürd (ö. 167/783-84)
Ebû Nüvâs (ö. 198/813)
Ebü’l-Atâhiye (ö. 210/825)
Buhtürî (ö. 284/897)
İbnü’l-Mu‘tez (ö. 296/908)
Ebü’t-Tayyib el-Mütenebbî (ö. 354/965)
Ebü’l-Alâ el-Maarrî (ö. 449/1057)
Daha önce oluşan esaslar çerçevesinde gelişmekle birlikte, Abbâsîler devrinde çeşitli
dillerden yapılan tercümelerle edebî nesrin alanı daha da genişledi. Bu tercümeler eski Arap
gelenekleriyle karışarak yeni bir türün meydana gelmesine sebep oldu. Aydınlara, sade bir dille
gerekli bilgileri öğretmek maksadı güden bu yeni nesir türünün (edeb) kurucusu, el-Beyân ve’ttebyîn ile Kitâbü’l-Ḥayevân müellifi Câhiz’dir (ö.255/869). Bu türde Câhiz’i ʿUyûnü’laḫbâr adlı eseri ile İbn Kuteybe (ö. 276/889), el-Kâmil ile Müberred, (ö. 286/900) el-ʿİḳdü’lferîd ile İbn Abdürabbih (246/860), el-Emâlî ile Ebû Ali el-Kālî (ö.350/961) ve Zehrü’lâdâb adlı eseri ile Ebû İshak el-Husrî (ö. 413/1022) takip ettiler. Abdülhamîd el-Kâtib’in
(ö.132/750) başlattığı resmî yazışmalar ile gayri resmî yazışma ve hikâye türü edebiyat da
Abbâsî devri boyunca İbnü’l-Mukaffa‘ (ö.142/759), Câhiz, İbnü’l-Amîd, (ö.360/970) Ebû Bekr
el-Hârizmî, Bedîüzzaman el-Hemedânî (ö.398/1008) ve Harîrî (ö.516/1122) gibi üstatlarla
devam etmiştir.4
Doğumu ve Hayatı
Bu şairlerin önde gelenlerinden bir tanesi de İsmail b. Kasım b. Süveyd b. Keysân Ebu’lAtahiyyedir. Kendileri 130, h Kufe’ye yakın Aynüttemr köyünde dünyaya gelmiştir.5 Kûfe’de
yetişen ve orada çömlekçilik yaparak hayatını zorlukla kazanan Ebü’l-Atâhiye, buna rağmen
eğlenceye çok düşkün olup kendisi gibi içki ve eğlenceye meraklı kimselerle bir arada
bulunurdu. Şiirleri sayesinde ünü yayılmaya başlayınca halife sarayında ilim, kültür ve sanat
Hakkı Dursun YILDIZ, Abbasîler, DİA, c. I, s. 41
YILDIZ, Abbasîler, DİA, c. I, s. 41
5
Ama tam olarak nerde dünyaya geldiği konusu tartışmalı bir konudur. Çünkü bazı araştırmacılar onun
Hicaz’ın bir köyünde dünyaya geldiğini söylemişlerdir. (Ahmet Hasan Ziyat, Tarîhü’l-adabü’i-Arabyî Dâru’ssakâfa, Beyrut, s. 304)
3
4
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adamları arasına girme ümidiyle Muhammed el-Mehdî döneminde (775-785) Bağdat’a gitti.
Bir şair olarak orada kendini gösteremediği için bir müddet küçük Hîre kasabasına çekildi ve
burada yazdığı şiirlerle adını duyurmayı başardı. Nitekim Mehdî onu Bağdat’a davet ederek
kendisine yakın ilgi gösterdi. Mehdî’nin sarayında Utbe adlı bir câriyeye gönül veren Ebü’lAtâhiye ona pek çok aşk şiiri yazdı. Utbe’den karşılık görmesi bir yana bu davranışı sebebiyle
Mehdî tarafından hapse atıldı. Bu olaydan sonra hayata küsen şair kelâm ilminin çeşitli
problemleriyle ilgilenmeye başladı; ardından zâhidlerin hayatını incelemeye koyuldu; nihayet
kendine has bir zühd ve takvâ anlayışına ulaştı. Ebü’l-Atâhiye’nin ve şiirinin en belirgin özelliği
zühd ve takvâya olan meylidir. Bazıları onun bu halinin samimi, bazıları ise sahte olduğunu
ileri sürmektedir. Onun hayatında ve şiirlerinde her iki görüşü de haklı çıkaracak delilleri
bulmak mümkündür. Vefat tarihi hakkında farklı rivayetler bulunan Ebü’l-Atâhiye oğlu
Muhammed’e nisbet edilen bir rivayete göre 210’da (825), başka rivayetlere göre ise 211 (826)
veya 213’te (828) ölmüş ve Bağdat’ta defnedilmiştir.6
Züht Kavramı
Züht kelimesi “ze-he-de” kelimesinden türemiş olup lügat olarak rağbet etmemek ve
dünya işlerine önem vermemek anlamlara gelmektedir.7 Dinde bir kavram olarak ise Allah’tan
uzaklaşmamak için dünyevî her şeydir terk etmektir.8 Bu kavramın İslam Düşüncesindeki
anlamı: Dünya ve içindeki fitnelerden uzaklaşarak takvaya yönelmek ve salih amel işlemektir.
Bununla ilgili bazı âlimlerden İbnü’l-Enbârî: “(Dünyevî) her hangi bir şeye değer vermeden
ondan daha hayırlısını umarak onu terk etmektir.”9 demiştir. Başka diğer bir âlimde İbnü’lCelâ: “Züht, dünyaya onu zeval bulacağı gözle bakmaktır, zira bu durumda o gözünde küçülür
ve ondan yüz çevirmen daha kolay olur.”10 demiştir.
Fakat bu kavramın ortaya çıkması ile ilgili farklı görüş ve düşünceler de tezler.
Kavramın ortaya çıkmasıyla ilgili bazıları eski Hint inançlarından doğup Yahudilik ve
Hıristiyanlık dinlerine yayıldığını söylemişlerdir11. Her hangi bir kavramın belli bir dine bağlı
olması onun başka düşünce ve kültürden etkilenmediği anamalına gelmez. Zira bazıları züht
kelimesinin Yunancadaki “Riyazet” anlamına gelen benzer bir kelimeden türediğini iddia
etmişlerdir.12Bu kavramın İslam kaynaklı olduğunu savunanlar ise Yusuf Süresinde geçen:
َّ (“ وشر ْوهُ بِثم ٍن ب ْخ ٍس دراهِم م ْعدُود ٍۚةٍ وكانُوا ف۪ ي ِه مِ نMısır’da) onu yok pahasına, birkaç dirheme
الزا ِهد۪ ين
sattılar. Zaten ona pek değer vermemişlerdi.”13ayetini delil göstermişlerdir. Hz. Ali de:
“Dünyaya rağbet etmeyip Ahirete yönelenlere müjdeler olsun…”14 ifadesi de bunu teyit
etmektedir. Sufi İbn Acībe zühdü “kalbin Rab’ten başka bir şeye bağlanmasından uzak olması
ya da kalbin dünyaya karşı soğukluk duyması ve nefsin ondan uzak durmasıdır”15 şeklinde tarif

Erol AYYILDIZ, Ebü’l-Atâhiye, DİA, c. X, s. 294
Ebu Abdurrahman Halil b. Ahmet el-Ferâhîdî, Dâr Şûun Sakâfa 2 baskı, 1986
8
اSabit Muhammed Efendi, züht, DâiretÜ’l-maârif el-islâmiyye, c. X, s.1
9
Ebûbekir Abdullah b. Muhammed b. Ebi’d-Dünya, Ez-Züht, Dâr b. Kesîr I, baskı, 1999, s. 5
10
Ebi’d-Dünya, Züht, s. 6.
11
Ahmet Şiblî, Mukâranetü’l-Edyân, Maktabatu Nahzetü’l-Mısriyye, IV baskı, 1988, c. I, ss.85,295-II, 244
12
Sanâ Hadar, En-Nazariyyetü’l-Hulkiyye inde Ebil’-Alâ el-M’arrî beyne’l-Felsefe ve’d-Dîn, Dâr’l-Vefâ,
İskenderiyye 1999, s.107
13
Yusuf,12/20
14
Şerefu Rıda, Nehcül’-Belâga, şerh, İmam Abduh, Müessesetü’l-İ’lâmî, Beyrut, c. IX, s. 24
15
Metin PARILDI, Doktora Tezi, EBU’L-ATĀHİYE VE ŞİİRİ, Konya 2007, s. 168
6
7
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etmektedir. Hatta Hicri II ve III asırlarda mutasavvıf şairler toplumu Hakka çağırmak için
yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasi gidişatına göre bir takım yazılar yazmış ve şiirler
nazmetmişlerdir. 16
Abbasilerde Züht Kavramının Gelişim Süreci:
Abbasî devri Arapların gurur duyduğu en önemli devirlerdendir, zira bu dönem çeviri
ve tedvin faaliyetleri gibi bir takım çalışmaların yapıldığı ve medeniyetin yükseldiği dönemdir.
Bu dönem tarihin tanık olduğu edebiyat ve felsefenin yükseliş dönemi sayılır. Bu fikrî ve
kültürel aydınlanma dönemin ilgili alanlarda araştırmacıların odak noktası olmuştur. Özellikle
edebiyat ve şiir alanlarında birçok araştırmalar yapılmıştır. Fakat döneme ait edebiyat ile ilgili
yeterince inceleme yoktur. Bununla ilgili Mustafa Hedâre: “Abbasî devri edebiyat çalışmaları
yok denecek kadar azdır (yetersiz).”17 Başka bir araştırmacı da: “Araştırmacılar Abbasî devri
Arap şiirlerinin incelenmesi konusunda pek de hakkını verememişlerdir.”18 Abbasîlerde
Edebiyat başlıklı maddede bahsedildiği gibi bu dönemde çeviri faaliyetleri yapılmaya başlamış
ve İslâm Arap düşüncesiyle Yunan düşüncesi mezcedilmeye başlanmıştır. Bununla ilgili Henna
Fahûrî: “Arap şiiri değişik etkenlerden (kültürlerden) meydana gelmiş devasa bir birikimdir.
Bu etkenler onların şiirlerine yeni şeyler katmıştır.”19 şeklinde ifade etmiştir.
Bunların yanında bu aydınlanmayı ve kültürel gelişmişliği zedeleyen noktalar da
olmuştur. Bu devirde aşırı zenginlik, içki, kumar ve lüks yaşam toplumu negatif yönden
etkilemeye başlamıştır. Bazı şairler dönemin halife ve liderlerine yaranma derdinde
olmuşlardır. İşte bu şekilde ahlaki ve davranışsal gerileyip dinden uzaklaşmaya başlamışlardır.
Mesela Ebû Nuvas, Beşşar b. Berd ve Müslim ibnü’l-velit bu anlatılanlara örnek teşkil edebilir.
Birahaneler içkiler ve her çeşit gayri meşru işlere doluydu. Ama bir taraftan camiler salih ve
zühhâdlara da doluydu. Hatta onlardan bazıları halifeye nasihatlerde bulunmak için saraya
geliyorlardı. Bunlar: Amir. Abîd, Salihb. Abdücelil ve İbn Semâk. Bu nasihatlerin içeriği
genelde kıssa ve hikâyelerden oluşuyordu.20 İşte bu süreçten sonra şiirsel anlamda züht hareketi
(düşüncesi) ortaya çıkmaya başlamıştır. Eskiden devam ede gelen bir takım nahoş hareketler
züht hareketi ortaya çıktıktan sonra az da olsa azalmaya başlamıştır. Uneys Makdisî bununla
ilgili: “Her devrin böyle ikili dönüm noktası vardır. Zenginlik, lüks yaşam ve yoldan sapmalara
sebep olan bazı unsurlar ortaya çıkmaya başladığı zaman ona alternatif başka şeylerin de
meydana gelmesi doğaldır.”21 Züht hareketinin ortaya çıkmasının siyasi ve iktisadî nedenleri
de olmuştur, ama esas sebebi toplumsal ve ahlaki sebeplerdir.22 Bu dönemin şairleri bu
nedenlerden dolayı züht ile ilgili şiirler yazmaya başlamışlardır. Fakat züht düşüncesini ilk
ortaya koyun Ebû’l-Atâhiyye’dir demek pek de yerinde olmaz. Zira bu konuda cahiliye
döneminde yaşayan Yezid b. El-Hazzâk adındaki bir adama ait şiirlerin varlığı da ifade
edilmektedir. O kendi ifadesinde:
أم هل له من حمام الموت من راقى
هل للفتى من بنات الدهر من واقى
16
Macdî Vehbe, Kamil Mühendis, Mucem’l-Mustalahât’l-Arabiyye fî Lugat ve’l-Adab, Maktabatü
Lübnan, 1984, 192-193
17
Mustafa Hedâre, İtticahâtü’ş-Şiirü’l-Arabî fî el-Karnu’s-sâni el-Hicrî, Dârü’l-Meârif, Kahire 1970, s. 9.
18
Gurniam Gustov, Şuarâ’ Abbasiyyûn, Dârü’l-maktabatü’l-hayat, Beyrut, 1959, s. 9
19
Henna Fâhûrî, El-Câmi fî târîhi’l-edeb el-arabî, Dârû’l-ceyl, Lübnan, s. 666
20
Muhammed Hedâre, İtticahâtü’ş-Şiirü’l-Arabî fî el-Karnu’s-sâni el-Hicrî, s. 12
21
Mustafa Hedâre, İtticahâtü’ş-Şiirü’l-Arabî fî el-Karnu’s-sâni el-Hicrî, s. 76
22
Mustafa Hedâre, İtticahâtü’ş-Şiirü’l-Arabî fî, s. 277
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“Feleğin zorluklarına karşı gencin bir koruyucusu mu var? Ya da ölümü engelleyici bir
muskacısı mı var?”23
Züht şiirleri Arap şairlerinin sonradan ortaya attığı bir türden olmamakla beraber değişik
zamanlarda başka şairler tarafından da dile getirilmiştir. Fakat züht düşüncesinin dinî anlamda
Abbasîler döneminde ortaya çıktığı görülmektedir. Her nerede ve ne zaman olursa olsun birçok
şair yaşları ilerlediği zamanlarda kendilerini dünya menfaatlerinden ve eğlencelerden uzak
tutup münzevi bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Onların bu ruhanî yaşantılarının bir semeresi
olarak da tasavvufî şiirler meydana gelmeye başlamıştır.
Ebü’l-Atâhiye’nin şiirleri:
Ebü’l-Atâhiye’nin şiiri başlıca iki kısma ayrılarak incelenebilir. Bunların en önemli
kısmı “zühdiyyât” denilen dinî şiirleridir. İkinci kısım methiyeler, çeşitli vesilelerle yazılmış
zarif ve nükteli manzumeler, hicviyeler, mersiyeler, irticâlen söylenmiş şiirler, öğütler ve
hikmetlerden meydana gelmektedir. Zühde dair şiirlerinde vaaz ve nasihat ön planda olup
bunlarda dünyadan, onun değişken ve fâni oluşundan, ölümden ve âhiret hayatından bahseder.
Ahlâk ve hikmeti konu alan şiirlerinde hayat ve insan hakkındaki görüşlerini ortaya koyar.
Onun zühde dair şiirleri koyu bir karamsarlık taşımasına rağmen insan ruhu üzerinde çok
etkilidir. Üslûbu akıcı ve anlaşılması kolaydır. Onun düşüncelerinin, yaşadığı dönemin
dünyaya, zevke ve eğlenceye ağırlık veren hayat anlayışına karşı bir tepki mahiyetinde olduğu
ileri sürülmektedir. Şiirlerinin ilham kaynağı okuduğu kitaplar, kendi hayat tecrübeleri, ölüm
ve fânilik hakkındaki düşünceleridir. Kendisinden önce züht konusunda şiir yazanlara göre
daha çok ve daha uzun yazmıştır. Ebü’l-Atâhiye zühdün felsefesini yapmış, insanları züht
hayatına ve takvâya özendirmeye çalışmıştır.24
Ebû’l-Atâhiyye’nin Züht ile ilgili şiirleri:
Ebû’l-Atâhiyye’nin zühte örnek teşkil etmesi babında aşağıdaki mısraları verebiliriz:
َ طــطتُ عَن
َ َو َح
َّ ق
هر ال َمطِ ي ِ ِرحالي
طعـــتُ مِ نكَ حَبائِ َل اآلما ِل
ِ ظ
ـما فيكِ يا دُنيا َوأَن يَبقى لي

َويَئِستُ أَن أَبقى ِلشَيءٍ نِلتُ مِ مـ

َوأ َ َرحتُ مِ ن حَلي َومِ ن تَرحالي

أس بَينَ جَوانِحي
ِ ََو َوجَدتُ بَر َد الي

ت َو َزوال
ٍ ُّدار ك ُِل تَشــــَت
َ يا

اآلنَ يا دُنيا ع ََرفتــــُكِ َفاِذ َهبي

“Ümit bağlarımı çektim senden. Yükümü indirdim merkebimden. Ey dünya! Senden
aldığım (dünyevî) bir şey için (dünyada )kalmaktan ve onun benim için ebedi olmasından
umudumu kestim.
Umutsuzluğun nefesini döşümde sezdim. Bundan sonra bir yerden başka bir yere
atlamaktan kurtulup ferahladım.”25
Ebu’l-Atâhiyye’nin zühtü tercih etmesinin sebebini hakkında daha önce bahsedilmişti.
En başta gelen sebeplerden bir tanesi yaşlılıktır. Zira onun düşüncesine göre insanın yaşı
ilerledikçe dünyaya rağbet etmemesi daha uygun görülmüştür. Nitekim o aşağıdaki ifadesinde:
23

İbn Ķuteybe, Uyûni’l-aĥbâr, II/308; İbn Ķuteybe, eş-Şir ve’ş-şuara, I/386; el-Askerî, Cemheretu’l-emsâl,

24

Erol AYYILDIZ, DİA, EBÜ'l-ATAHİYE, ss. 294-295
Abdülaziz b. el-Muhammed Selman, Mecmûatü’i-kasâid ez-zühdiyât, c. II, s. 100, 1988

II/359.
25
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ق َو َقذا ِل
َ يُفضي إِلَ َّي بِ َم
ٍ فر
ُ ِبيَ ِد ال َمنِيَّ ِة ح
َيث كُنتُ حِ يالي
ف حالي
ِ فيما تَنَك ََّر مِ ن تَص َُّر

2019

ُشيب نُعاتَه
ُ َولَقَد أَقا َم ل َِي ال َم
ُسيفُه
ُ َولَقَد َرأَيتُ ال َموتَ يَب ُر
َ ق
َولَقَد َرأَيتُ عَلى الفَناءِ أ َ ِدلَّة

“Yaşlılık bana ölümden haber veren şeyleri alnımda ve ensemde dikti.
Ölümü durduğum yerde, tam karşımda, ölüm eliyle kılıcını sallarken gördüm
Hakkında hiçbir etkimin olmayacağı bir geçiciliğe delalet eden bir şey
gördüm.”26
Mesela Ebu’l-Atâhiyye gençlik hakkında söylediği şiirlerinden bazıları
aşağıdaki şekildedir:
ُ َو
الرطاب
ِ ضر
ِ غصونِ ِه ال ُخ

رق الشَباب
ِ لَهفي عَلى ُو

َ َ ير ُمنت
َ ـني
اإلياب
َ غ
ِ ظ ِر

َباب َوبانَ عَنـ
َ ذَ َه
ُ ب الش

ب أَي ِام التَصاب
ِ ب َوطي
ِ

َف ََلَب ِك َينَّ عَلى الشَبا

“Gençliğin yapraklarına ve yeşil dallarına karşı üzgünüm.
Gençlik öyle bir gitti ki artık onun bana geri dönmesi beklenemez.
Ben bu durumda gençliğe ve geçirdiğim çocukluk günlerime ağlayacağım.”27
حيب
ب
ُ غن البُكا ُء وال الن
ِ بكيْتُ على الشبا
ِ ُبدمع عيني فلم ي
ِ
يب
ِ سفا أ
َ َفيا أ
ٍ س ْفتُ على شَبا
ُ أس ال َخ ِض
ُ  نَعاهُ الش،ب
ُ يب والر
ضيب
ق ال َق
ُ
َ َعرى من
َ َب وكنتُ غضا ك َما ي
ِ عريتُ منَ الشبا
ِ الو َر
شيب
َ فيَا َليتَ الش
ُ خبرهُ ب َما َفعَ َل ال َم
َ ُ  فأ،باب يَعُو ُد يَ ْوما
“Gençliğe gözyaşlarımı akıta akıta ağladım. Ama ne ağlama ne de gözyaşı fayda etti.
Çok yazık! Saçların ağarıp renginin değişmesinin ölüm haberini ilettiği bir gençliğe üzgünüm.
Kuru dalın yapraktan soyunduğu gibi, ben de taze haldeki gençlikten tecerrüt ettim. Keşke
gençlik bir gün geri gelse de ona yaşlılığın ne yaptığını anlatsam.”28
Artık gençlik döneminin sona ermesiyle üzülen şair başka bir şiirinde:
ب َخلي َفة َوكِالهُما لَكَ حِ ليَةٌ َونِظا ُم
ُ ع ََرضَ ال َم
ِ شيب مِ نَ الشَبا

26
27

el-Muhammed Selman, ez-zühdiyât, c. II, s. 100
Zeki Mübarek, Et-Tasavvufu’l-İslâmî fi’l-edep ve’l-ahlâk, Dârü’l-muharrer el-Ürdünî, Kahire 1938, s.

98
28

Ebu’l-Atâhiyye İsmail b. Kasım b. Süveyd b. Keysân, Dîvân ı Ebü’l-Atahiyye, Beyrut, 1986, s. 46
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َ َوكِالهُما نِعَ ٌم

2019

ٌعلَيكَ َق ِويَّة
َ َوكِالهُما ُح َج ٌج

سال ُم
َ ب تَحِ يَّةٌ َو
َ أَهال َو
ِ ب ُم َؤدَّبا َوعَلى الشَبا
ِ سهال بِال َمشي
“Yaşlılık gençliğin halifesi olarak geldi. Her ikisi de senin için güzellik ve düzendir. Her
ikisinin de senin üzerinde kuvvetli delilleri vardır. Her ikisi de sana büyük nimetlerdir. Yola
getirici olarak yaşlılık hoş gelmiş safa getirmiş; giden gençliğe de selam olsun.”29
Bu konuda başkalarını da uyararak:
تَ َمسكْتُ بآ َم ِل

 بَع َد آ َمـا ِل،طِ َوا ٍل

أي إ ْقــبَا ِل
َّ ، بعَ ْـز ٍم،َوأ ْقبَ ْلتُ على الد ْنيـا
شغَا ِل
ْ أشْغاال بأ

ْ َوما ت َ ْنفَـــك
ح
َ أن ت َ ْك َد

 َوال َما ِل،األ ْهـ ِل

ِراق
ِ َفيَا َهــذا تَجَه ْـز ِلف

على حا ٍل مِ نَ الحا ِل

ت
ِ َوال بُـد مِ نَ ال َم ْـو

“Uzun vadeli umutlara sarıldın.
Azimli bir şekilde dünyaya yöneldin.
Hiç durmadan bazı şeylerle meşgulsün.
Ey adam! Ailenden ve malından ayrılmaya hazır ol.
Her ne durum olursa olsun ölüm gelecektir.”30
Ebu’l-Atahiye’ye: “Sen bunları nasıl hak ettin?” Diye sorulduğunda, o yukarıda geçen
beyitleri okumuş ve daha sonra “Bunda ne eksik ne de fazlalık vardır. Akıl sahipleri anlar
cahilin ise umurunda olmaz.”31
Ebu’l-Atâhiye bazen halife ve devlet idarecileri meclislerinde övgü ve mersiye tarzı şiirler
söylemiş olsa da artık biz zaman sonra o tamamen zühte, hikmete ve öğüt şiirlerine ağırlık vermiştir.
Bu devirde o daha önceleri yaptığı hatalardan pişmanlık duyup bu hatalardan dolayı Allah’a yalvarıp
O’ndan af dilemiştir:

مقر بالذي قد كان مني

إلهي ال تعذبني فإني
وما لي حيلةٌ إال رجائي

لعفوك إن عفوت وحسن ظني
ومن
وأنتَ علي ذو فض ٍل
ِ

وكم من ذلة لي في الخطايا

Ebu’l-Atâhiyye, Dîvân ı Ebü’l-Atahiyye, s. 395
Ebu’l-Atâhiyye, Dîvân ı Ebü’l-Atahiyye, s. 346
31
Ebu’l-Atâhiyye, Dîvân ı Ebü’l-Atahiyye, s. 346
29
30
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عضضتُ أناملي وقرعتُ سني
العمر فيها بالتمني
وأقضي
َ
ظهر المِ جن
قلبتُ ألهلها
َ
 كأني، كأني قد دُعيتُ له
تعف عني
لش ُر
ِ
ُ  إن لم، الناس

2019

اذا فكرتُ في ندمي عليها
أجن بزهرة الدنيا جنونا
ولو أني صدقت الزه َد فيها
حتبس طوي ٌل
وبينَ يدي ٌم
ٌ
الناس بي خيرا وإني
يظ ُن
ُ

“Allahım! Beni azapla cezalandırma. Evet, daha önceki yaptıklarımı kabul ediyorum.
Sen afferdersen affedersin. Bunu ummakdan başka bir çarem yok, hüsnüzannım budur. Ne
kadar çok hataya düştüm, sen ise bana ihsan ve yardımda bulundun.
Bu hatalarımdaki pişmanlığı düşündükçe tırnaklarımı yiyor, dişlerimi sıkıyorum.
Dünya nimetlerine deli oluyorum ve bütün ömrümü temenni ile geçiriyorum.
Ondan uzaklaşmada sadık olsaydım, dünyadakilere sırtımı çevirirdim. İnsanlar beni iyi
biri zannediyor. Oysa ben, sen affetmezsen, yaratılmışların en kötüsüyüm.32
Ebu’l-Atâhiye herkese öğüt vermiştir. Hatta Harun Reşit bir gün ondan kendisine öğüt
vermesini isteyince o:
َ تأمن الموتَ في
والحرس
ب
ط ْرفٍ وال نَفَ ٍس
ال
ِ
ِ ولو تمتعتَ بال ُحجا
ِ
ٌت نافذة
في كل مدرع منا و ُمتَّ ِر ِس
ِ واعل ْم بأن سها َم المو
ُما با ُل دنياكَ ترضى أن تدنسه
الدنس؟
الدهر مغسو ٌل من
وثوبك
ِ
َ
ِإن السفينةَ ال تجري على اليَبَ ِس
سلُكْ مسالكَها
ْ َ ترجو النجاةَ ولم ت
“Ölümden bir göz kırpma, bir nefes alma süresi kadar bile emin olma, kapılarla mıhafızlarla sarılı olsan da.
Bil ki ölüm okları yönelmiştir, bizden her zırhlı ve kalkanlı olana.
Kurtuluş yoluna girmeden kurtulmayı diliyorsun. Oysa gemi karada gitmez”33
Bütün dünya edebiyatlarında ölüm vazgeçilmez bir tema olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türklerin İslâm dinini kabul etmelerinden sonra ortaya koydukları ve 20. yüzyıla kadar devam
eden divan edebiyatında da ölüm birçok şair tarafından işlenmiştir. Şairin dünyaya ve hayata
bakışı, ölüm düşüncesini etkilemiştir. İslâm medeniyeti çerçevesinde eser veren divan şiirinde
ölüm, muhasebe düşüncesiyle ele alınmıştır. Yani şair, ölümü sorgulamaz. Ölüm hayat kadar
gerçektir ve kabul edilmiştir.
Zındıklıkla Suçlanması
Çağdaşlarından bir grup onun, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmayan filozofla- rın
mezhebinde olduğunu söylemişlerdir. Bu iddialarına onun şiirlerini delil olarak göster- mişlerdir.

İhsan Muhammed Dahlân, Şerhu’t-talibîn ale Minhâci’l-âbidîn, thk, Abdülvaris Muhammed Ali, Dâru’lkutub el-ilmiyye, Beyrut 1971, c. I, s. 453
33
Ebu Hatim Muhammed b. Hibbân el-Bustî, Ravzetu’l-ukelâ ve Nüzhetül’l-fudelâ, s. 277
32
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Şiirlerinde ölmekten ve yok olmaktan bahsettiğini, tekrar dirilmekten bahsetme- diğini
söylemişlerdir353.
Halil b. Esed Nuşecânî’nin anlattığına göre Ebu’l-Atâhiye bir gün onun evine gitmiş ve ona:
“İnsanlar beni zındıklıkla itham ediyorlar. Vallahi benim inancım ancak tevhitten ibarettir.” deyince
Halil bunun üzerine: “O zaman bize bir şey söyle biz de seni öyle analım” demiş. Buna binaen o da:

 خـالد,آدم
أال إنـنـا كـلـنـا بائد
ٍ وأي بـني
وبـدؤه ُم كـان من ربهم وكـل إلـى ربه عائد
!أم كيـف يجحده الجاحد؟
!فيا عجبا! كيف يعصى اإلله؟
عليـنا وتسكينة شاهد
وهلل فـي كـل تحريـكة
تـدل علـى أنه واحد
وفـي كل شـيء له آية

“Ey İnsanlar biliniz ki! Hepimiz gidiciyiz, Âdemoğlunun hiçbirisi ölümsüz değildir?
Başlangıçları Rabb’lerinden olduğu gibi tekrar dönüşlerdi de Rabbine’dir
Ne hayrettir ki! İlaha isyan edilir mi hiç? Her yaratılanda onun tek olduğunu gösteren
delil varken bir inkârcı onu nasıl inkâr edebilir?”34 demiştir.

Ebu’l-Atâhiye’nin bir zındık olduğuyla ilgili söylentiler artmaya başlayınca dönemin halifesi
Harun Reşit durumu bizzat Ebu’l-Atâhiye’nin kendisinden öğrenmek ister ve durumu kendisine
iletince o: “Ben bunları söylediğim halde nasıl zındık olabilirim ki?” der:

َيف يَج َح ُدهُ الجاحِ ُد
َ فيا
َ اإللَهُ أَم ك
َ عجَبا ك
ِ َيف يُعصى
َوفي ك ُِل شَيءٍ لَهُ آيَةٌ ت َ ُد ُّل عَلى أَنَّهُ واحِ ُد
ّلِل في ك ُِل تَحري َك ٍة َوتَسكينَ ٍة أَبَدا شا ِه ُد
ِ َّ ِ َو

“Hayret! Nasıl isyan edilir İlah’a, nasıl inkâr eder inkârcı?
Oysa her harekette ve hareketsizlikte bize Allah’ın varlığına dair bir şahit vardır. Her
şeyde, onun bir olduğunu gösteren bir delili vardır.35”
Velhasıl denilebilir ki, Ebu’l-Atâhiye çok aşırı yönleri olmayan, genel Müslüman kitle
içerisine dâhil edilebilecek bir inanç yapısındaydı. Kur’an’ı ve İslâm inancını hafife alan söz ve
davranışlarına rastlanmamaktadır. İbn Abdi’l-Berr, Ebu’l-Atâhiye’nin divanına yazdığı önsözde onu
âlimler ve salihler sınıfından saymaktadır. İbnu’l-Adîm Ebu’l-Atâhiye’nin görüşlerini şöyle
özetlemektedir: “Sultana isyan etmeyi meşru görmezdi. Dinde tartışma ve riyakârlığı hoş

34
35

Ebu’l-Atâhiyye, Dîvân ı Ebü’l-Atahiyye, s. 122
Ebu’l-Atâhiye, Arad ı Kasâidü’ş-şair, thk, İhsan Abbas, Küveyt, 1984. C. II, s. 170
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karşılamazdı. Mezhebi, dünyadan el etek çekme, zühd, tasavvuf ve kanaatti. İrade ile birlikte eylemin
olduğunu, iyilikleri de kötülükleri de Allah’ın yarattığını söylerdi.”36
Bunların dışından da değişik yerlerde aşağıdaki cümleler yer almaktadır: “Ebu’l-Atâhiye
tevhit inancına sahipti. Ancak, Allah’ın yoktan birbirine zıt iki cevher yarattığını ve sonra da
dünyanın bu yapısını onlardan oluşturduğunu iddia ederdi. Şöyle söylerdi: “Evren sonradan
yaratılmıştır ve Allah’tan başka yaratıcısı yoktur. Tek tek bütün varlıklar yok olmadan önce Allah,
her şeyi tekrar bu iki zıt cevhere dönüştürecektir.”37
Bütün bu manzaraya etki eden birçok sebep vardır. Mesela İran düalizmi, yaşadığı zamanda ve
bölgede etkili bir inançtı. Ebu’l-Atâhiye’nin dünyaya geldiği Aynuttemr gibi yerleşim birimlerinde
de düalizmin az çok esintileri görülüyordu.
Bunlara birer örnek verecek olursak:

و قد يكون من األحباب أعداء
فللخيرعادات وللشر عادات
و الشر أخبث ما طمعتا

الخير و الشر عادات و أهواء
دع الشر و بغ الخير في مستقره
الخير أفضل ما لزمتا

“İyilik ile kötülük adetlerden ve ehvalardandır38
Bazen dost sandıklarımız da düşman olabilirler.
Kötülüğü bırakıp iyiliğin gelmesini iste
Zira her ikisinin de adetleri (alışkanlıkları) vardır.
İyilik yaptığın müddetçe daha hayırlıdır
Kötülük ise istediğin müddetçe daha kötüdür.”39

Ancak, Ebu’l-Atâhiye’nin bu düalizmden etkilenmesi İslâm dairesi içinde kalmıştır. Ayrıca,
hayrı ve şerri Allah’ın yarattığı; hayrın iyi olduğu, şerrin kötü olduğu; hayra gidilmesi gerektiği,
şerden de uzak durulması gerektiği düşüncesi İslâm inancına zarar vermediği gibi, uygun da
düşmektedir.
Abdurrahman Bedevî, Ebu’l-Atâhiye’nin inancını en iyi şekilde müsteşrik Vida’nın
özetlediğini belirterek, onun bu konudaki görüşünü şöyle aktarmaktadır: “Ebu’l-Atâhiye’nin inançları
konusunda ilk farkettiğimiz şey onun açık bir şekilde düalizme inanıyor olmasıdır. Buna göre görünen
âlem birbirine zıt iki cevherden oluşmaktadır. Varlıkta iki kesim rekabet halindedir. Bunlardan biri
iyilik diğeri de kötülüktür. Varlık en sonunda, kâinatın kaynağı olan bu iki zıt cevhere dönecektir.”
Ancak, Ebu’l-Atâhiye’nin bu düalist görüşü tevhit dairesi içinde kalmaktadır. Çünkü eşyanın

Metin PARILDI, Ebu’l-Atâhiye ve Şiir, Doktora Tezi, Konya 2007, s. 81
Metin PARILDI, Ebu’l-Atâhiye ve Şiir, Doktora Tezi, Konya 2007, s. 81
38
Nefsânî arzular
39
Metin PARILDI, Ebu’l-Atâhiye ve Şiir, Doktora Tezi, Konya 2007, s. 81
36
37
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başlangıcı söz konusu olduğunda Allah tek başına en başta yer almaktadır. Adı geçen iki zıt cevherin
yaratıcısı O’dur. Allah olmadan âlemin varlığı düşünülemez.40

SONUÇ
Abbasilerde zühdün ortaya çıkışı siyasi ve sosyal sebeplerde dayanmaktadır. Bu
sebeplerin yanında bir de dinî ve mezhepsel sebeplerin olduğunu söyleyenler de olmuştur
vardır. Mustafa Hedara zühdün ortaya çıkışının esas sebebinin din olduğu ifade edilmiştir. Bu
devirde bir takım takva insanların, dünyevî zevklerden uzaklaşıp, inançlarını korumak amacıyla
münzevî bir hayata çekilerek Kur’an ve Hadislerin esaslarına dayanarak takva hayatı yaşamaya
başlamışlardır.
Bu devirde bir de İslâm coğrafyasının genişlemesiyle fetihlerden elde edilen zenginlik
ve gelirin artması devlet adamları ve diğer önde gelenlerin hayatının refah hale gelmesine yol
açmıştır. Durum böyleyken fakat bir yandan da geçim sıkıntısı içinde bulunan fakirler
zümresinin de artması sosyal hayatın bir sıkıntı içerisinde olduğuna işaret etmektedir. Bu durum
bazılarının takva hayatını tercih edip o yönde ilerlemelerine yol açmıştır. Toplumda bu tür
manzaralar çoğalmaya başlayınca züht şairleri de ortaya çıkmaya başlamışlardı.
Abbasîlerde, özellikle içki yaygınlaşmış ve diğer sefahat türleri de artmıştır. Bu
dönemde bazı şairler tarafından içkiyle alakalı özel şiirler okunmuş ve bu tür şiirlere başlık
olarak “hamriyat” denmiştir. İçkiye ve refah hayata meyleden toplum bazı şairler tarafından
kınanmış ve zühte yönelmeleri konusunda kendilerine nasihatler edilmiştir. Bunun yanında bir
de toplumda yaygın olan zındıklık da vardı. Ebu’l-Atâhiye’yi de bu gruptan sayanlar olmuş olsa
da aslında bazı araştırmacılara göre öyle değildir.
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FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ
GÖSTERGELERİNDEKİ GELİŞMELER

Dr. Öğr. Üyesi Şenol KANDEMİR
Çağ Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Canol KANDEMİR
Çağ Üniversitesi

ÖZET
Türk Bankacılık Sistemi mevduat bankacılığı ağırlıklı olarak faaliyet göstermektedir. Sektör,
esas olarak mevduat yükümlülüğü yaratmakta, varlık tarafında ise, kredi ve menkul değer
varlıkların ağırlıkta olduğu gözlenmektedir. Başlıca finansal varlık kredidir. Kredi portföyünün
aktifler içindeki büyüklüğü önemini korumakla birlikte, yıllık artış hızı genellikle azalma
göstermektedir. Yıllık artış hızı, 1990’ların sonunda % 60’lar seviyesindeyken, günümüzde %
20’ lere kadar düşmüştür. Bu durum, uygulanan ekonomi politikası ile yakın ilişkili olmakla
birlikte esas olarak özel kesimin kredilere olan bağımlılığındaki azalma olarak da
görülebilmektedir. Krediler içinde, işletme kredilerinin payı tüketici kredileri ve kredi
kartlarının altında seyretmiştir. 1980’ lerin başındaki değişimden sonra hızla önemini kaybeden
tarım sektörünün, kredilerden aldığı pay da ivmesini arttırarak düşmüştür. Sanayi sektörünün
kredilerden aldığı pay da sürekli olarak azalma göstermektedir. Bu durum, bankacılık kesiminin
giderek sanayi kesiminden uzaklaştığını, sanayi sektörünün gereksinim duyduğu kaynağı
bulabilmek için alternatif finansman yollarına gittiğini göstermektedir. Türk Finans Sisteminde
yaşanan finansallaşma özelinde de, kredilerin sektörel dağılımda en dikkat çeken gelişme
bireysel krediler ve kredi kartlarında görülmektedir. Tüketici kredileri içinde konut kredilerinin
aldığı pay çok yüksektir (Yaklaşık % 40). Bu durum inşaat sektörünün/konutun, Türkiye'de
yaşanan finansallaşma sürecinin en önemli kanallarından biri olduğunu göstermektedir. Diğer
bir deyişle konut, finansallaşma döneminde, Türkiye'de hane halklarının borçlanmasının en
önemli mecralarından biri olmuştur.
Finansallaşma döneminde bireysel bankacılığın ön plana geçmesinin bir diğer önemli
göstergesi kredi kartlarıdır. Kredi kartları da tüketici kredileri gibi tüketici harcamalarının
artışını sağlayan bir başka önemli unsur olmuştur. Türkiye Bankalar Birliği verileri bu alandaki
büyümenin aşırı boyutta olduğunu göstermektedir. Hanehalklarının bu yolla finans sektörüne
yapılan gelir aktarımları çok yüksek boyuttadır.
Anahtar Kelimeler: Finansallaşma, Ticari Krediler, Tüketici Kredileri, Kredi Kartları
1. GİRİŞ
Bankalar, ekonominin finansallaşmasında en önemli role sahip kurumlar olmuşlardır. Türkiye
ve diğer gelişmekte olan ülkelerde finansal sistem yeterince gelişmiş olmadığından ve bankalar
çoğunlukla diğer finansal kurumların da sahibi olduklarından finansallaşmayla ilgili bütün
gelişmeler, özellikle gelişmekte olan ülkelerde bankalar üzerinden gerçekleşmiştir.
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Geleneksel bankacılık faaliyetleri, bankaların hanehalkından mevduat toplaması ve topladığı
bu mevduatı, fon ihtiyacı içinde bulunan kesime kredi olarak kullandırması faaliyetleri üzerine
kurulmuş, mevduat ve kredi faizleri arasındaki faiz farkı da bankaların geliri olmuştur. Bununla
birlikte, özellikle serbestleşme, küreselleşme ve finansallaşma adı verilen süreçleri yaşayan
bankacılık sistemlerinin geleneksel bankacılıktan bireysel bankacılığa doğru bir eğilim içine
girdiği görülmüştür. Diğer bir deyişle, sektörün kullandırdığı krediler içinde işletmelere
kullandırılan krediler önemini kaybederken, giderek artan oranlarda bireysel kredi kullandırımı
yaygınlaşmıştır. Toplum bir anlamda bireysel kredi bağımlılığı yaşamıştır. Yoğun bir şekilde
bireylere verilen kredilere bağımlı hale gelen bankacılık, bankaların tahviller, hisse senetleri ve
türev varlıklarla ilgili finans piyasası işlemlerine aracılık ettikleri ve fon teminine giderek
ağırlık verdikleri sermaye piyasalarıyla iç içe geçmiştir. Bankacılık sektöründe son 30 yılda,
bankaların faiz oranı farklarından elde ettikleri gelirlerin önemi sürekli azalmıştır. Hanehalkları
varlıklarını, banka mevduatlarından çeşitli yatırım fonlarına kaydırmışlardır ve işletmelere
verilen banka kredilerinin önemi de nispi olarak azalmıştır. Bankalar, hizmet ücretlerinden,
komisyonlardan ve “finans piyasası aracılığı”yla bağlantılı faaliyetlerin yarattığı diğer faiz dışı
kazançlardan elde edilen yeni gelir kaynakları geliştirerek bu duruma tepki vermişlerdir. Bu
faaliyetler, gerek şirketlere sağlanan yatırım bankacılığı ve simsarlık hizmetleri aracılığıyla,
gerekse perakende yatırımcılar adına yatırım fonları, menkul kıymet yatırım fonları, emeklilik
fonları ve sigorta fonlarının yönetilmesi aracılığıyla kişi ve kurumların finans piyasalarına
katılmasını kolaylaştırmıştır. Bankalar, tüketim ve konut kredileri yoluyla bireylere de daha
fazla kredi vermişlerdir. (Santos, 2009: 122-125)
Bu çalışmada, finansallaşma sürecinin Türk Bankacılık Sektörü kredi büyüklükleri üzerindeki
etkileri incelenecektir. İnceleme BBDK, TCMB ve TBB’ in birincil verileri ve bu verilerden
üretilen ikincil veriler kullanılmıştır.
2. FİNANSALLAŞMA SÜRECİNDE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ
GÖSTERGELERİNDEKİ GELİŞMELER
20.yy.‘da banka kredisinin ticari kredilere olan göreceli bağımlılığı bankacılara belli bir
üstünlük sağlamıştır. Başlangıçta en önemli kredi aygıtı olan bonolar, sanayici ve tüccar denen
üretken kapitalistlerin aralarındaki işlemler için birbirlerine verdikleri ödeme kredi niteliğinde
olmuştur. Bunun sonucu “parasal krediler” oluşmuş, kredi bankaların ellerinde yoğunlaşınca
sermaye (yatırım) kredisi haline dönüşmüştür. Ödeme (ticari) kredisinden sermaye kredisine
geçiş süreci kendini uluslararası piyasalarda göstermiştir. Kredi yalnızca ve her şeyden önce
ticari bağıntılar için değil, sermaye yatırımları için verilmiştir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra
ivme kazanan finansal serbestleşme hareketlerindeki amaç, reel sektörün fon bulma ve yaratma
olgusunu kolaylaştırmak gibi görünse de, zamanla bu asli görevinden ayrılarak finansal
olmayan işletmelerin de finansal piyasalarda aktif rol sahibi olmalarının önünü açmıştır.
Finansal serbestleşmeyle birlikte finansal faaliyetlerin artması ise finansal sektörün
güçlenmesini sağlamış, kısa dönemli kâr arayışlarının da önemini artırmıştır. Kısa dönemli kâr
arayışları ise sermaye birikimi üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. (Tellalbaşı, 2017: 3)
Finansallaşma arttıkça, bankacılık sektörü de ciddi bir dönüşüm içerisine girmiştir.
Finansallaşmanın artması ile birlikte finansal olmayan şirketler aracı kurumlar olmadan kendi
finans yönetimini kendileri yönetmeye başlamışlardır. Bu durum, bankalar başta olmak üzere

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

370

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

finansal kuruluşların faaliyet alanlarını kurumsaldan bireysele kaydırmalarına sebep olmuştur.
(Uslu ve Gündoğdu, 2011: 145-146)
1960’ ların başından itibaren devam eden finansal liberalleşme sürecinde, kar olanakları azalan
bankalar, buna çeşitli şekillerde tepki göstermişlerdir. Ancak bunlardan ikisi diğerlerine göre
daha öne çıkmıştır. Birincisi, bankalar kar kaynağı olarak tüketici kredileri kullandırmak
yoluyla hanehalkının kişisel gelirlerine yönelmişler, ikinci olarak ise bankalar, finans piyasası
aracılığına odaklanmışlar ve giderek yatırım bankacılığı işlevlerini üstlenmeye başlamışlardır.
Bu iki gelişme birbiriyle yakından ilişkili olmuştur.(Lapavitsas, 2009: 44) Bireylerin eğitim,
konut ve sağlık gereksinimlerinin özel sektörce sağlanması, paraya ulaşabilme imkânını,
şimdiki ve gelecekteki tüketim için giderek önem kazanan bir gereksinim haline getirmiştir. Bu,
reel ücretlerin durgun seyrettiği ve gelir eşitsizliğinin kötüleştiği bir ortamda ücretlileri, temel
yeniden üretim üretimlerinin ayrılmaz bir parçası olarak finans piyasalarına yönelmeye itmiştir.
Her ne kadar ücret gelirlerinden kar elde edilmesini sağlayan sigorta, ipotek ve diğer bireysel
kredi türleri bankaların faaliyetlerinde giderek merkezi bir konum kazansa da, bankalar konut,
dayanıklı tüketim malları, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşılmasına aracılık etmişlerdir.
(Santos, 2009: 123-124)
Türk Bankacılık Sistemi, finansallaşma öncesi (1980 yılı öncesi) ve sonrasında mevduat
bankacılığı ağırlıklı olarak faaliyet göstermiş, esas olarak mevduat yükümlülüğü yaratmış,
varlık tarafında ise, kredi ve menkul değer varlıkları ağırlıkta olmuştur. Başlıca finansal varlık
kredi olmuş, kredi kalemini menkul kıymetler izlemiştir.(Şekil 1, 8)
Finansallaşma sürecinde kredi portföyünün aktifler içindeki büyüklüğü incelendiğinde dikkat
çekici gelişmelere rastlanmıştır. Finansallaşma sürecinin 1. (1980-1989) ve 2. (1990-2001)
aşamalarında bu oran ciddi şekilde düşmüştür. Bu duruma kamunun içinde bulunduğu
borçlanma gereksinimi neden olmuş ve bu gereksinim bankaların elindeki fonlar aracılığıyla
giderilmiştir. Bu dönemde kamunun en önemli finansörü bankacılık kesimi olmuştur. Türk
Bankacılık Sektörü, mevduat yoluyla elde ettiği kaynaklarını finansallaşmanın 1. ve 2.
dönemlerinde kredilere plase etmek yerine kamuya borç vermek amacıyla menkul kıymet
yatırımlarına yönlendirmiştir. Finansallaşmanın 3. döneminde ise (2001 sonrası), kredilerin
toplam aktif içindeki payının yeniden artış eğilimine girdiği görülmüştür. Bu duruma ise, 2001
sonrasında uygulanan ekonomi politikaları neticesinde kamunun borçlanma gereksinimin
giderek azalması neden olmuştur. Finansallaşma süreci boyunca banka kredileri özel kesim
ağırlık olarak seyretmiş, mali kesimin banka kredilerinden aldığı pay oldukça düşük olmuştur.
Banka kredilerindeki yıllık artış hızı süreç boyunca düşüş göstermiştir. Dönemin başında % 60’
ler seviyesinde olan bu oran, dönem sonunda % 20’ lere kadar düşmüştür. (Şekil 4) Bu durum,
uygulanan ekonomi politikası yakın ilişkili olmakla birlikte özel kesimin kredilere olan
bağımlılığındaki bir azalma olarak da açıklanabilmiş (Şekil 2, 3, 10, 11, 12), özel sektörün açık
piyasalardan borçlanmak suretiyle dış finansman kaynaklarını çeşitlendirdiği şeklinde de
yorumlanmıştır. Öte yandan krediler içinde, işletme kredilerinin payı tüketici kredileri ve kredi
kartlarının altında seyretmiştir. (Şekil 5, 6, 7, 9)
Kredilerin sektörel dağılımına bakıldığında (Tablo 1), 1980’ lerin başındaki değişimden sonra
hızla önemini kaybeden tarım sektörünün kredilerden aldığı payın düştüğü görülmüştür. Sanayi
sektörünün kredilerden aldığı pay da sürekli olarak azalma göstermiştir. Diğer bir deyişle,
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bankacılık kesimi giderek sanayi kesiminden uzaklaşmış, sanayi sektörü ise gereksinim
duyduğu kaynağı bulabilmek için alternatif finansman yollarına gitmek durumunda kalmıştır.
Krediler, ekonominin yatırım ve üretim olanaklarının artması açısından kaçınılmaz oldukları
için, krediler/varlıklar oranının düşmesi istenmeyen bir gelişme olarak görülmüştür. (Kepenek
ve Yentürk, 2008: 261) Bu oranın yükselmesinde ise daha çok sanayi kuruluşlarına verilen
krediler payının, tüketici kredileri payından yüksek olması tercih edilen bir durum olmuştur.
Bu bağlamda, 2001 krizi sonrası dönemde kredilerin toplam varlıklar içindeki payı giderek
artmış ve yaklaşık % 65’ lere ulaşmıştır. Bu noktada, krizin olumsuz etkilerini üzerinden atan
bankacılık sistemi asıl işlevi olan kredi faaliyetine ağırlık vererek Türkiye Ekonomisine olan
katma değerini arttırmıştır.
Finansallaşmanın yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerde ticari bankalar büyük bir dönüşüm
geçirmiştir. Bu dönüşümün itici gücü, şirketlerin banka finansmanına olan bağımlılıklarının
azalması olmuştur. Gelişmiş ülkelerde şirketler, yatırımlarını esasen dağıtılmamış karlarla
finanse etmişler, dış finansman kaynaklarına bakıldığında, açık piyasalardan borçlanma giderek
önem kazanmıştır. 1970 sonrası süreçte gelişmiş ülkelerdeki büyük şirketler ve tekeller finansal
işlemlere daha fazla ağırlık vermişlerdir. Sabit sermayelerini finanse etmek için banka
kredilerine daha az bel bağlamışlar, dolaşır sermayeleri için banka kredileri yanında şirket
bonoları ihracı yoluyla finans piyasalarına doğrudan yönelmişler ve hatta ticari krediler ve
finansal menkul kıymetler ile ilgili faaliyetler için bağımsız bölümler kurmuşlardır. Kısacası
şirketler bankalara daha az bel bağlarken finansallaşmışlardır. (Yılmaz ve Uçak, 2012:73)
Finansal piyasa kurumsal kullanıcılarının artmasıyla kredi talebi tarafında kurumsal
müşterilerini kaybeden bankalar, finansal mühendislik sayesinde genişleyen ürün skalası ile
birlikte kendilerini daha çekici hale getirip hanehalkı denilen kesimde yoğunlaşarak yeni bir
yol çizmiştir. 2000 öncesi çalışmalarda tüketici kredilerinin oranı düşük olduğundan krediler
türleri itibarıyla ayrıştırılmadan ele alınmış olmakla birlikte, son yıllarda tüketici kredileri
üzerinde daha fazla durulmuştur. Ekonomi yazınında ticari kredilerin ekonomik büyümeye olan
katkısı ele alınırken tüketici kredilerinin genel olarak büyümede olumsuz bir etkiye sahip
olduğu savunulmuş, dahası, hanehalkı tüketim harcamalarındaki artışın temel nedeni
olduğundan yukarıda sayılan risklerin daha çok tüketici kredilerinden kaynaklandığı
vurgulanmıştır. Bankaların kişisel gelirlere yönelmesi, mantıken bireylerin, konut, eğitim,
sağlık, emeklilik gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için finans mekanizmalarına giderek daha
fazla dâhil olmalarını gerektirmiştir. Ülkeler arasında önemli farklar olmakla birlikte, gerek
yükümlülükler (konut sahibi olmak için yapılan borçlanmalar), gerekse varlıklar (emekli maaşı
ve sigorta) açısından bireysel gelirlerin finansallaştığı göze çarpmıştır. Bu durumu ölçmenin en
doğru yolu da, bireylere verilen kredilerin toplam krediler ve toplam kar içindeki payını bulmak
olmuştur. (Lapavitsas, 2009: 45-46)
Tüketici kredilerinin artışında, bankalardaki teknolojik yeniliklerin rolü büyük olmuştur. Kredi
notlandırma sistemleri, bireysel kredi talep edenlerin kredi verilebilirliği ile ilgili ölçülebilir
tahminler yapmaya olanak sağlamış, bu ise bireysel kredi büyüklüğünü kitlesel olarak artıran
başlıca sebep olmuştur. (Santos, 2009: 126) Dış kaynak girişlerinin devamlılığını sağlamak,
ekonomi içerisinde bu fonların kullanımına ihtiyaç yaratılmasına ihtiyaç duyulmuş ve önemli
bir kısmı içeride çeşitlenen banka kredileri aracılığı ile haneler ve firmaların ihtiyaçlarına
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sunulmuştur. Finansal genişleme bağlamında yüksek seviyelerde borçlanma konut piyasaları
aracılığıyla sağlanabildiği için hane halklarının başta konut olmak üzere tüketici kredilerinde
önemli bir artış söz konusu olmuştur. Bu noktada bankacılık kesimi, tüketim ve konut
piyasasında ortaya çıkan balonların finansmanında önemli bir rol oynamışlardır. (Erdem,
2015:159) Kapitalizmin mantığı açısından ücretli emek bir maliyet unsuru olduğu kadar, aynı
zamanda bir talep kaynağı olmuş, finansallaşma dönemimde düşen emek gelirlerinin talep
eksiliğine yol açarak karlılığı düşürmesini önlemek için, çalışan kesim kredi kartları, tüketici
kredileri ve finansal türevler gibi ürünlere yönlendirilmiştir. Borç çılgınlığı sayesinde, cari
gelirleri düşen çalışan kesim, tüketim düzeylerini arttırabilme olanağı bulmuşlardır. (Bağımsız
Sosyal Bilimciler, 2009:65)
Son yıllarda küresel piyasalarda yaşanan krizlerin ardı ardına gelmesi, rekabetin artması, faiz
oranlarının yüksekliği, maliyetin artması, hammadde bulma zorluğu, yatırım yapan firmalar
için fon bulma sıkıntısı, yatırımların hacmini düşürüp sermaye birikimini azaltmıştır. Sanayiüretim-banka ilişkisi giderek zayıflayan ortamda bankaların yeni kitle bulma konusunda motive
etmiş, yatırım taleplerinin azalması ve sermaye piyasalarının gelişmesine paralel olarak halka
açılan şirketlerin sayısındaki artış bankalarla olan ilişkileri zayıflatmıştır. İhtiyaç duyduğu fonu
sermaye piyasaları aracılığıyla edinen büyük kurumsal şirketler bankaların kredi kullandırma
hacminde düşüşe neden olmuş, bankalar ise ellerinde biriken firmalardan arta kalan fonları
kullandıracak başka bir yol denemişler ve bireysel kredilere yönelmişlerdir. Bireysel krediler
zamanla bankalar için daha da cazip hale gelmiştir. Riski kurumsal kredilere oranla daha az
olan bireysel kredilerle kârlılık daha da yüksek seviyelere çıkmıştır. (Tellalbaşı, 2017: 12) 21.
yüzyıl bankacılığında asıl müşteriler hane halkları yani tüketiciler olmuştur. Özellikle gelişmiş
ülkelerde reel ücretlerdeki durgunluğa karşı, sistemin bunaltıcı bir şekilde sürekli harcamaya
yönlendirmesi neticesinde tüketiciler bankalara daha fazla borçlanmak durumunda
kalmışlardır. Bu trend, devletin, eğitim, sağlık, emeklilik ve konut edinme temel ihtiyaç
alanlarından tedrici olarak çekilmesi, geçmiş dönemlerdeki tedarikçiliğini terk ederek, bu
alanların özel sektöre bırakılması ile daha da yükselmiştir. Kısacası tüketiciler söz konusu
alanlarda hizmet elde edebilmek için daha fazla borçlanmışlardır. (Uçak ve Yılmaz, 2012: 74)
Türk Finans Sisteminde yaşanan finansallaşma özelinde, kredilerin sektörel dağılımda en dikkat
çeken gelişme bireysel krediler ve kredi kartlarında görülmüştür.(Tablo 1, Şekil 6) 1980’li
yılların sonlarında Türkiye’de kullandırılmaya başlayan tüketici kredileri 2000’li yıllardan
itibaren hızla büyümeye başlamıştır. (Tellalbaşı, 2017:11) Bankaları bu yapısal değişime iten
etkenler, özellikle 1980’li yıllarda özellikle Washington Uzlaşısı’nda alınan karara paralel
olarak gelişmekte olan ülkelerin finansal piyasalarının serbestleşmesinin sağlanması, akabinde
deregüle edilip finansal küreselleşmeye adaptasyonun sağlanması olmuştur. 1990’ lı yılların
sonundan itibaren toplam kredilerdeki en önemli kalem tüketici kredileri ve kredi kartları
olmuştur. (Tablo 1, Şekil 5)
Tüketici kredileri içinde konut kredilerinin aldığı pay dikkat çekiç olmuştur. Bu durum inşaat
sektörünün, Türkiye'de hayatın finansallaşma sürecinin en önemli kanallarından biri olduğunu
göstermiştir. Diğer bir deyişle konut, finansallaşma döneminde, Türkiye'de hane halklarının
borçlanmasının en önemli mecralarından biri olmuştur.
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Finansal kesimin ve finansal olmayan kesimin kısa vadeli borçları incelendiğinde, kısa vadeli
borç piyasasının finansmanının (ki buna tüketici kredileri dâhildir) finansal sektörün dışarıdan
aldığı borçlarla sağlandığı görülmüştür. Özel sektörün uzun vadeli borçlarının borçlulara göre
yapısına bakıldığında, finans dışı kesimin dış borç yükümlülüğünün finans kesimini geçtiği
göze çarpmıştır. Finans dışı sektör özellikle kendi projelerinin finansmanı için yurtdışı
piyasaları seçmiş, bu durumda yurtiçimde faaliyet gösteren bankalar kısa vadeli karlara
yönelmiş, tüketici kredileri türünden finansallaşmanın “davranış” geliştirici boyutuna katkı
yaptıkları, sanayi ve proje yatırımlarında ise, bankacılık fonksiyonlarını tam olarak yerine
getiremedikleri iddia edilmiştir. (Aybar ve Doğru, 2013:34)
Finansallaşma döneminde bireysel bankacılığın ön plana geçmesinin bir diğer önemli
göstergesi kredi kartları olmuştur. Kredi kartları da tüketici kredileri gibi tüketici
harcamalarının artışını sağlayan bir başka önemli unsur haline gelmiştir. Hanehalklarının bu
yolla finans sektörüne yapılan gelir aktarımları çok yüksek bir boyuta ulaşmıştır. (Tablo 1, Şekil
5, 7)
3. SONUÇ

Finansallaşma süreci, finansal kurumların ve işlemlerin genel ekonomi içinde daha büyük
büyük bir pay alması anlamına gelmiştir. Bu sürecin odak noktasını giderek artan finansal
işlemler ve finansal gelirler almıştır. Bu bağlamda, bankaların finansallaşma sürecinde
bilançolarında ciddi değişimler yaşanmıştır. Bu değişimler bilançoların hem pasif ve hem de
aktif kalemlerinde görülmüştür.
BDDK, TCMB ve TBB verileri üzerinden yapılan incelemelerde, bankaların kullandırdığı
kredilerde önemli yapısal değişiklikler olduğu görülmüştür. Bu değişimlerin en başta geleni,
kredilerin toplam aktifler içinde aldığı paydır. Finansallaşma sürecinin 1. (1980-1989) ve 2.
(1990-2001) aşamalarında bu oran ciddi şekilde düşmüştür. Bu duruma kamunun içinde
bulunduğu borçlanma gereksinimi neden olmuş ve bu gereksinim bankaların elindeki fonlar
aracılığıyla giderilmiştir. Bu dönemde kamunun en önemli finansörü bankacılık kesimi
olmuştur. Türk Bankacılık Sektörü, mevduat yoluyla elde ettiği kaynaklarını finansallaşmanın
1. ve 2. dönemlerinde kredilere plase etmek yerine kamuya borç vermek amacıyla menkul
kıymet yatırımlarına yönlendirmiştir.
Finansallaşmanın 3. döneminde ise (2001 sonrası), kredilerin toplam aktif içindeki payının
yeniden artış eğilimine girdiği görülmüştür. Bu duruma ise, 2001 sonrasında uygulanan
ekonomi politikaları neticesinde kamunun borçlanma gereksinimin giderek azalması neden
olmuştur. Finansallaşma süreci boyunca banka kredileri özel kesim ağırlık olarak seyretmiş,
mali kesimin banka kredilerinden aldığı pay oldukça düşük olmuştur. Banka kredilerindeki
yıllık artış hızı süreç boyunca düşüş göstermiştir. Dönemin başında % 60’ ler seviyesinde olan
bu oran, dönem sonunda % 20’ lere kadar düşmüştür.
Mevduatın krediye dönüşüm oranının 1980-2001 yılları arasında sürekli azalış, 2001 sonrasında
ise sürekli artış göstermesi de banka kredilerindeki değişimi gösteren bir başka gösterge
olmuştur.
Kredilerin sektörlere göre dağılımına bakıldığında reel sektörün en önemli alt kolu olan imalat
sanayinin aldığı payın giderek azaldığı, tarım sektörünün aldığı payın istikralı bir şekilde düşüş
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gösterdiği, enerji sektörüne kullandırılan kredilerin ciddi bir şekilde artış gösterdiği, inşaat
sektörünü payının kararlılık göstermekle birlikte arttığı, ticaret sektörünün payının sürekli bir
şekilde artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu noktada bankacılık kesiminin üretici kesimden
ziyade ticaret sektörüne kredi desteği verdiği görülmüştür.
Türk Finans Sisteminde yaşanan finansallaşma özelinde de, kredilerin sektörel dağılımda en
dikkat çeken gelişme bireysel krediler ve kredi kartlarında görülmüştür. İlk kez kullandırılmaya
başlandığı 1988 yılında tüketici kredilerinin toplam krediler içindeki payı % 1 iken, bu oran
dönem sonunda % 20’lere kadar çıkmıştır. Tüketici kredilerindeki artış finansallaşmanın
önemli göstergelerinden biri olmuştur. Tüketici kredileri içinde de konut kredilerinin aldığı pay
çok yüksek olmuştur. Bu durum inşaat sektörünün, Türkiye'de hayatın finansallaşma sürecinin
en önemli kanallarından biri olduğunu göstermiştir. Diğer bir deyişle konut, finansallaşma
döneminde, Türkiye'de hane halklarının borçlanmasının en önemli mecralarından biri olmuştur.
Kredi kartı kullanımları da dikkate alındığında tüketici kredileri ve kredi kartlarının toplam
krediler içindeki payı yaklaşık 25-30 seviyelerine çıkmıştır.
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TABLO: 1- KREDİLERİN SEKTÖREL DAĞILIMI
Tarım-Balıkçılık
Maden.-Taş
Ocakçılığı
İmalat Sanayi
Elekt.-Gaz-Su Üre.
Dağ.
İnşaat
Top. ve Per. Ticaret
Otelcilik
Taş.-Depo.-Haber.
Finansal Aracılık
Emlak Kom.Kiralama
Sağlık-Sosyal
Hizmetler
Eğitim
Sav.-Ka. Yön.-Sos.
Güv.
Diğer Hizmetler
Sanayi
Yatırım
İşletme
Mahalli İdareler
Bankalar Arası
Ticaret
Gayrimenkul
Diğer
Ferdi Konut
Ferdi Otomobil
Ferdi Diğer
Kredi Kartları (Nakit
+ Gayrinakdi)
Toplam
Bireysel+KK
(Nakdi)
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1985

1990

1995
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2002

2003

2004

2005
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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23,5
-

14,7
-

16,0
-

18,8
-

9,6
-

7,3
-

2,4

4,7

5,1

4,5

3,6

3,6

3,6

3,8

4,2

4,4

4,0

3,4

3,7

4,1

4,2

4,3

1,7

0,7

0,7

1,1

1,0

1,3

1,2

1,2

1,0

1,1

1,2

1,3

1,2

1,4

1,3

1,2

-

-

-

-

-

-

27,4

27,9

25,8

22,8

23,5

21,8

22,2

19,8

19,6

19,8

19,1

19,2

19,6

18,4

18,2

18,5

1,3

0,8

0,7

0,5

0,9

1,1

1,9

2,5

3,0

3,7

3,9

4,7

5,0

5,8

7,0

6,7

-

-

-

-

-

0,2
-

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

5,9
6,1
1,6
3,1
6,9

3,4
8,4
1,6
2,6
5,1

3,7
8,9
1,8
2,5
5,5

4,1
9,4
2,0
4,0
3,9

4,7
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4,8
4,4

5,4
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4,9
4,0
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5,5
10,5
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4,4
6,5
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4,6
4,7

5,8
11,6
2,2
4,1
4,3

6,5
11,6
2,3
4,3
4,7

6,9
13,2
2,7
4,5
2,5

7,5
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2,8
4,7
2,5

8,4
14,5
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5,6
2,8
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-
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ŞEKİL: 9-HANEHALKI TOPLAM KREDİ KULLANIMI (KREDİ/GSYİH)
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ŞEKİL: 11- REEL KESİMİN KAYNAK YAPISI
Banka Kredileri/Toplam Borçlar
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36 35
35
34
34
34
33 32
32
30
30

0,3 0,1 0,1 0,1 0

0,1 0

0

0

28

0

0

30

0

45 46 44
43 44 43
40 40 39
38 38
38
36
35
34
33
32

0

0

44

46 45

0

0

0

0

0,2 0,9 1

1,1 0,8

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri

ŞEKİL: 12- İMALAT SANAYİ FİNANSMAN GİDERLERİ/NET SATIŞLAR
18

16,1

16

14

12

11,6

11,4

10

10

9,4
8,4 8,2

8

8,3
7

6

6,1 6,4

7,2

6,7
5,6

5,6

5,24,9
4,3

4

3,2

2,9 2,6
2

1,8

3,7

3,2
2

2,5

3,4
2,2

0

Kaynak: TCMB, Reel Sektör İstatistikleri
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GELENEKSEL OLMAYAN YENİ PARA POLİTİKASI
ARAÇLARI İLE İSTİHDAM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: Türkiye
İçin Zaman Serisi Analizi
Gizem BAŞ
HMKÜ
Mehmet KARA
HMKÜ
ÖZET
FED, ECB ve BOJ gibi majör merkez bankaları, 2008 global krizden çıkabilmek için,
niteliksel ve niceliksel olarak genişletici para politikası uygulamaya başlamışlardır. Bu durum,
gelişmekte olan ülkelerin başta fiyat ve finansal istikrarı olmak üzere, ekonomik büyüme ve
istihdam düzeyi gibi makroekonomik hedeflerini olumsuz yönde etkilemiştir. Küresel finansal
sistemdeki bu gelişme, Türkiye gibi pek çok gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yeni
para politikası geliştirmelerine neden olmuştur. Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), “çıkış stratejisi” başlığı altında, 2010 yılından itibaren yeni bir para politikası
çerçevesi geliştirmiştir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yeni para politikası
çerçevesinde, 1 Hafta Vadeli REPO Faiz Oranı, Geç Likidite Penceresi (GLP) Faiz Oranı,
Gecelik Faiz Oranı (O/N), zorunlu karşılıklar ve likidite yönetimi gibi geleneksel olmayan para
politikası araçlarını kullanmaya başlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye’deki 2011: 01 - 2019: 01
dönemi için, geleneksel olmayan yeni para politikası araçları ile istihdam düzeyi arasındaki
ilişki analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak, eş bütünleşme testlerinden ARDL sınır testi
yaklaşımı kullanılmıştır. Çalışmada ARDL analiz yöntemi tercih edilmesinin birinci nedeni,
değişkenler farklı seviyelerde durağan hale gelseler bile ARDL yöntemi değişkenler arasındaki
eş bütünleşme ilişkisini tespit edebilmektedir. Bir diğer avantajı ise, analiz kapsamında
Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM) elde edildiği için, diğer eş bütünleşme testlerine
göre daha güvenilir sonuçlar vermesidir. Ayrıca, bu yöntem, az sayıda gözlemle bile daha
sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre, Geç Likidite
Penceresi (GLP) Faiz Oranı ve para arzı (M3) ile istihdam düzeyi arasında hem istatistiki olarak
hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer bir ifadeyle, 2011: 01 2019: 01 döneminde, para politikası araçlarından Geç Likidite Penceresi (GLP) Faiz Oranı
arttıkça, Türkiye’de istihdam düzeyinin azaldığı anlaşılmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından en geniş para arzı olarak kabul edilen M3 para arzı arttığında,
istihdam düzeyinin de arttığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeni Para Politikası Araçları, İstihdam, Eşbütünleşme Testi
1. Giriş
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2010 yılından itibaren uygulanan para politikası
kapsamında, geleneksel olmayan para politikası araçları ile istihdam düzeyi arasındaki ilişkinin,
2011:01- 2019: 01 döneminin ARDL yöntemi ile incelenmesi olmuştur. Çalışmada kullanılan
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geleneksel olmayan yeni para politikası araçları; 1 Hafta Vadeli REPO Faiz Oranı, Geç Likidite
Penceresi (GLP) Faiz Oranı, M3 Para Arzı ve Gecelik Faiz Oranı (O/N) şeklindedir.
Para politikası araçları, istihdam düzeyini farklı açılardan etkileyebilmektedir. Merkez
Bankasının faiz oranını yükselterek ya da para arzını kısarak sıkı bir para politikası izlediğinde,
orta ve uzun vadeli piyasa faizleri yükselmekte, tüketim harcamaları azaltmaktadır. Yine,
Merkez Bankalarının sıkı para politikası izlemesi, ekonomik aktörlerin yatırım tercihlerine de
negatif yönde etki etmektedir. Kısacası, Merkez Bankasının, örneğin sıkı para politikası
izlediğinde; toplam talep, üretim ve dolayısıyla istihdam düzeyinin azalacağı düşünülmektedir.

2. Veri Seti, Model ve Yöntem
Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenler ve açıklamaları verilmiştir. Çalışmada,
2011: 01- 2019: 01 dönemi analiz edilmiştir.

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Kod

Açıklaması

İSTİHDAM

İstihdam Oranı

REPO

1 Hafta Vadeli REPO Faiz Oranı

GLP

Geç Likidite Penceresi Faiz Oranı

M3

M3 Para Arzı (Bin TL)

O/N

Gecelik Faiz Oranı (Alma)

Bu çalışmada kullanılan matematiksel model aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;
İSTİHDAMt= α1 + α2 REPOt + α3GLPt+ α4M3t + α4O/Nt + μt
Para politikası araçları ile istihdam düzeyi arasındaki eş bütünleşme ilişkisini varlığının
tespit edilebilmesi için ARDL eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Çalışmada ARDL analiz
yöntemi tercih edilmesinin birinci nedeni, değişkenler farklı seviyelerde durağan hale gelseler
bile ARDL yöntemi değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisini tespit edebilmektedir. Bir
diğer avantajı ise, analiz kapsamında Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM) elde
edildiği için, diğer eş bütünleşme testlerine göre daha güvenilir sonuçlar vermesidir. Ayrıca, bu
yöntem, az sayıda gözlemle bile daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

3. Ampirik Bulgular
Bu bölümde çalışmaya ait ampirik bulgulara yer verilmiş olup, ele alınan değişkenler
arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir.
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3.1.ADF Birim Kök Testi
Birim kök testlerinden ADF kullanılmıştır. ADF testine göre tüm değişkenlerin düzeyde
durağan olmadıkları görülmüştür.
Tablo 2: ADF Test Sonuçları
Çalışmada
Kullanılan
Değişkenler

Düzey

1.Fark
Sonuç

LNİSTİHDA
M

-1.299 (0.626)

-3.667 (0.006)

I(1)

LNREPO

-1.435(0.844)

-9.628 (0.000)

I(1)

LNGLP

0.302 (0.977)

-8.137 (0.000)

I(1)

LNM3

3.137 (0.103)

-10.002 (0.000)

I(1)

LNO/N

-0.716 (0.836)

-6.912 (0.000)

I(1)

3.2. Eş Bütünleşme Testi
Değişkenlerin eş bütünleşik olup olmadığının tespiti için sınır testi uygulanmıştır.

Tablo 3: ARDL Sınır Testi Değerleri
Bağımsız
Değişken
Sayısı

4

F istatistik

12.45678

%5 Düzeyinde Kritik Değerler
Alt Sınır Değeri

Üst
Sınır
Değeri

2.86

4.01

Tablo 3’deki sonuçlarına göre, F değeri, Peseran, Shin ve Smith tarafından geliştirilen üst
kritik değerden daha yüksek bir değer aldığı için, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

3.3. ARDL Modeli Tahmin Sonuçları

Tablo 4’de, modelin tahmin sonuçları ve diyagnostik test değerleri verilmiştir.
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Tablo 4: ARDL (2,0,0,0,0) Modeline Ait Tahmin Değerleri
Çalışmada
Kullanılan
Değişkenler

Katsayı

t değeri

p değeri

LNİSTİHDAM(-1)

1.551

25.857

0.000

LNİSTİHDAM(-2)

-0.834

-14.023

0.000

LNREPO

0.003

0.702

0.484

LNGLP

-0.014

-2.322

0.022

LNM3

0.023

4.669

0.000

LNO/N

0.001

1.615

0.109

0.619

6.161

0.000

C

Diyagnostik Test Değerleri
R2

0.970

Düzeltilmiş R2

0.968

X2 BG

1.647 [0.173]

X2 RAMSEY

0.044 [0.832]

X2 NORMALITY

1.689 [0.429]

X2 BG, X2 RAMSEY ve X2 NORMALITY; sırasıyla otokorelasyon, modelin uygunluğu ve
normal dağılımını temsil etmektedir.

Diyagnostik test değerleri incelendiğinde, otokorelasyon sorunun ve model kurma
hatasının olmadığı, serilerin normal dağıldığı görülmektedir.

3.3.1. Uzun Dönemli İlişki
ARDL(2,0,0,0,0) modeline ait tahmin değerleri, Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5: ARDL (2,0,0,0,0) Modeline Ait Uzun Dönem Tahmin Değerleri
Çalışmada
Kullanılan
Değişkenler

Katsayı

t
istatistik p istatistik
değeri
değeri

LNREPO

0.012

0.698

0.486

LNGLP

-0.052

-2.303

0.023

LNM3

0.082

6.235

0.000

LNO/N

0.003

1.629

0.106

C

2.190

7.715

0.000

Tablo 5 incelendiğinde, istihdam düzeyi ile GLP faizi ve M3 para arzı arasında
istatistiksel ve ekonomik olarak beklenen bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani, GLP faizindeki
artışın, istihdamı olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, M3 para arzındaki artış ise
beklenildiği gibi istihdam düzeyini pozitif olarak etkilemektedir.

3.3.2. CUSUM Testleri
Tahmin edilen ARDL modelinin kararlılığını araştırmak için CUSUM ve CUSUMSQ
testleri yapılmıştır.
1.2

30

1.0
20

0.8
10

0.6
0

0.4
-10

0.2

-20

0.0
-0.2

-30
2013

2014

2015
CUSUM

2016

2017

2018

5% Significance

2013

2014

2015

CUSUM of Squares

2016

2017

2018

5% Significance

Yukarıdaki grafikler incelendiğinde, ARDL modelin kararlı olduğu anlaşılmaktadır.

4. Sonuç
Bu çalışmada, TCMB tarafından geliştirilen geleneksel olmayan para politikası
araçlarının istihdam düzeyi üzerine etkisi 2011: 01-2019: 01 zaman aralığı için araştırılmıştır.
Sınır testi sonuçlarına göre, değişkenlerin eşbütünleşik olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda,
Geç Likidite Penceresi (GLP) Faiz Oranı ve para arzı (M3) ile istihdam düzeyi arasında hem
istatistiki olarak hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani, para
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politikası araçlarından Geç Likidite Penceresi (GLP) Faiz Oranı azaldıkça ve para arzı (M3)
arttıkça, istihdam düzeyi artmaktadır. Diğer taraftan sıkı para politikası durumunda da istihdam
düzeyinin azaldığı görülmektedir.
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TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜMENİN CARİ AÇIK ÜZERİNE ETKİSİ:
ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
Gizem BAŞ
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Mehmet KARA
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Olcay KARTAL
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi SBE İktisat ABD YL Öğrencisi

ÖZET
Küresel konjonktürde, ülkeler, ekonomik büyüme hedeflerini gerçekleştirebilmek için
sermayeye ve tasarrufa ihtiyaç duymaktadırlar. Sermaye ve tasarrufun ülke içinde yeterli
düzeyde bulunmaması, ülkeleri, dışarıdan kaynak bulmaya yöneltmektedir. Bu durum ise, cari
açığa neden olmaktadır. Cari açık sorunu, ülkeler için özellikle son zamanlarda, kronik bir
problem haline gelmiştir. En önemlisi de, cari açığın sürekli artması, daha önceki
deneyimlerden, gelecekte yaşanabilecek krizlerin bir sinyali olarak kabul edilmesidir. Bir
ülkede cari açığın sürekli artmasına; artan döviz kuru, ithalatın ihracatı karşılayamaması, enerji
ihtiyacı, bütçe açıkları, tasarruf yetersizliği ve ekonomik büyüme gibi faktörler sebep
olmaktadır. Teorik ve ampirik literatür incelendiğinde, cari açığı en çok etkileyen faktörün
ekonomik büyüme olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ekonomik
büyümenin cari açık üzerindeki etkisinin 2005 : Q4 – 2018 : Q2 dönemi için incelenmesidir.
Çalışmada, reel GSYH, cari açık ve reel efektif döviz kuruna ait veriler kullanılmış olup,
değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkinin tespit edilebilmesi ARDL analiz yöntemi
kullanılmıştır. Çalışmada ARDL analiz yöntemi tercih edilmesinin birinci nedeni, değişkenler
farklı seviyelerde durağan hale gelseler bile ARDL yöntemi değişkenler arasındaki eş
bütünleşme ilişkisini tespit edebilmektedir. Bir diğer avantajı ise, analiz kapsamında
Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM) elde edildiği için, diğer eş bütünleşme testlerine
göre daha güvenilir sonuçlar vermesidir. Ayrıca, bu yöntem az sayıda gözlemle bile daha
sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre,
ekonomik büyümenin cari açığı etkilediği görülmektedir. Yani, Türkiye’de incelenen dönemde,
ekonomik büyümede meydana gelen bir artış, aynı şekilde, cari açığın artması ile
sonuçlanmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin üretim yapısının ithalata bağlı olduğunun önemli bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Cari Açık, Türkiye, ARDL Analiz Yöntemi
1.
Giriş
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kronik hale gelen cari açık sorunu; gelecekte
meydana gelebilecek ekonomik krizler için bir sinyal niteliği taşıdığı için, son yıllarda dikkatle
takip edilen bir makro ekonomik gösterge olmuştur.
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İktisat literatürü genel olarak incelendiğinde, ekonomik büyüme, faiz, reel efektif döviz
kuru, dış ticaret, başta enerji olmak üzere hammadde fiyatları gibi pek çok makroekonomik
değişkenin cari açığı artırdığına yönelik oldukça fazla çalışma olduğu görülmektedir (Bkz.
Morsy (2009),Yanar ve Kerimoğlu (2011), Yurdakul ve Cevher (2015)). Türkiye için yapılan
çalışmalarda ise cari açığın daha çok, ekonomik büyüme bağlamında incelendiği
anlaşılmaktadır (Bkz. Akçay ve Erataç (2012), Yalçınkaya ve Temelli (2014), Erdoğan ve Acet
(2016)). Söz konusu çalışmalar incelendiğinde yaygın görüş, ekonomik büyümede meydana
gelen artışların cari açığı artırdığı yönündedir (Bkz. Telatar ve Terzi (2009), Ersungur vd.
(2017), Arslan vd. 2017)). Artan büyüme oranları, beraberinde yurt dışındaki mal ve hizmete
olan talebi artırdığından, cari açığın artmasına neden olmaktadır.

2. Veri Seti, Model ve Yöntem
Tablo 1’de çalışmada kullanılan değişkenler ve açıklamaları verilmiştir. Çalışmada,
2005:Q4- 2018:Q2 dönemi analiz edilmiştir. Çalışmada yer alan değişkenler; cari açık, reel
GYSH ve reel efektif döviz kuru endeksidir. Değişkenlere ait seriler, Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası (TCMB) Elektronik Veri Dağıtım Sistemi'nden (EVDS) elde edilmiştir. Cari
açık değişkeni analize dâhil edilmeden önce bazı düzenlemeler yapılmıştır. İlk olarak, negatif
değerli olan cari açık değişkeni, mutlak değeri alınarak pozitif hale getirilmiştir. Ardından dolar
cinsinden ifade edilen cari açık değişkeni, nominal dolar satış kuru kullanılarak Türk Lirasına
çevrilmiştir.
Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Kod
CA
GSYH
REDKE

Açıklaması
Cari İşlemler Açığı (Milyon Dolar)
GSYH (Bin TL) Düzey, Zincirlenmiş
Hacim Yöntemiyle
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
Endeksi (2003=100)

Bu çalışmada kullanılan matematiksel model aşağıdaki gibi ifade edilmiştir;
CAt= α1 + α2 GSYHt + α3REDKEt + μt
Ekonomik büyüme ile cari açık arasındaki eş bütünleşme ilişkisini varlığının tespit
edilebilmesi için ARDL eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Çalışmada ARDL analiz yöntemi
tercih edilmesinin birinci nedeni, değişkenler farklı seviyelerde durağan hale gelseler bile
ARDL yöntemi değişkenler arasındaki eş bütünleşme ilişkisini tespit edebilmektedir. Bir diğer
avantajı ise, analiz kapsamında Kısıtlanmamış Hata Düzeltme Modeli (UECM) elde edildiği
için, diğer eş bütünleşme testlerine göre daha güvenilir sonuçlar vermesidir. Ayrıca, bu yöntem
az sayıda gözlemle bile daha sağlıklı ve güvenilir sonuçlar vermektedir.
3. Ampirik Bulgular

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

391

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Bu bölümde çalışmaya ait ampirik bulgulara yer verilmiş olup, ele alınan değişkenler
arasındaki ilişki ekonometrik olarak incelenmiştir.
3.2.
ADF Birim Kök Testi
Birim kök testlerinden ADF kullanılmıştır.
Tablo 2: ADF Test Sonuçları
Çalışmada
Kullanılan
Değişkenler

Düzey

1.Fark

-4.212369 (0.0085)

Sonuç

---

I(0)

LNCA
-2.366081 (0.3919)

-4.313036
(0.0012)

I(1)

-2.863572 (0.1829)

-7.328170
(0.0000)

I(1)

LNGSYH
LNREDKE

ADF test sonucuna göre; LNGSYH ve LNREDKE değişkenlerinin düzey değerlerinde
durağan olmadığı ve LNCA değişkeninin ise düzey değerinde durağan olduğu görülmektedir.
3.2. Eş Bütünleşme Testi
Değişkenlerin eş bütünleşik olup olmadığının tespiti için sınır testi uygulanmıştır.
Tablo 3: ARDL Sınır Testi Değerleri
Bağımsız
Değişken Sayısı
2

F istatistik
7.2598

%5 Düzeyinde Kritik Değerler
Alt Sınır Değeri
Üst Sınır Değeri
3.79
4.85

Tablo 3’deki sonuçlarına göre, F değeri, Peseran, Shin ve Smith tarafından geliştirilen
üst kritik değerden daha yüksek bir değer aldığı için, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.
3.3. ARDL Modeli Tahmin Sonuçları
Tablo 4’de, modelin tahmin sonuçları ve diyagnostik test değerleri verilmiştir.
Tablo 4: ARDL (2,4,0) Modeline Ait Tahmin Değerleri
Çalışmada
Kullanılan Değişkenler

Katsayı

t değeri

p değeri

LNCA(-1)

0.051

0.392

0.6967

LNCA(-2)

0.240

1.878

0.0680

LNGSYH

5.509

2.059

0.0463

LNGSYH(-1)

3.566

0.942

0.3518
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LNGSYH(-2)

-1.203

-0.315

0.7544

LNGSYH(-3)

3.061

0.832

0.4105

LNGSYH(-4)

-9.189

-3.094

0.0037

LNREDKE

0.570

0.494

0.6238

C

-30.192

-1.688

0.0996

Diyagnostik Test Değerleri
R2

0.756433

Düzeltilmiş R2

0.705155
0.0710
[0,7641]

X2 BG
HET

0.0948
[0,4376]

X2 BG ve HET, oto korelasyon ve değişen varyans testlerini ifade etmektedir. Köşeli parantez içerisinde
yer alan değerler, diyagnostik testlere ait olasılık değerlerini göstermektedir.

Diyagnostik test değerleri incelendiğinde, otokorelasyon ve değişen varyans sorunun
olmadığı görülmektedir.
3.3.1. Uzun Dönemli İlişki
ARDL (2, 4, 0) modeline ait tahmin değerleri, Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: ARDL (2, 4, 0) Modeline Ait Uzun Dönem Tahmin Değerleri
Çalışmada
Kullanılan
Değişkenler
LNGSYH

Katsayı

2.466144

2.570703

0.0142

LNREDKE

0.806309

0.479912

0.6340

C

-42.652263

-1.649900

0.1072

t istatistik
değeri

p istatistik
değeri

Tablo 5 incelendiğinde, ekonomik büyüme (GSYH) ile cari açık arasında istatistiksel ve
ekonomik olarak beklenen bir ilişki olduğu görülmektedir. Yani, ekonomik büyümedeki artışın,
cari açığı artırdığı anlaşılmaktadır.
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3.3.3. CUSUM Testleri
Tahmin edilen ARDL modelinin kararlılığını araştırmak için CUSUM ve CUSUMSQ
testleri yapılmıştır.
20

1.4

15

1.2

10

1.0
0.8

5

0.6

0
0.4

-5
0.2

-10

0.0

-15

-0.2

-20

-0.4

2009

2010

2011

2012

2013

CUSUM

2014

2015

2016

2017 2018

5% Significance

2009

2010

2011

2012

2013

CUSUM of Squares

2014

2015

2016

2017 2018

5% Significance

Yukarıdaki grafikler incelendiğinde, ARDL modelinin kararlı olduğu anlaşılmaktadır.
4.
Sonuç
Bu çalışmada, Türkiye’de ekonomik büyümenin cari açık üzerine etkisi 2005:Q4 - 2018:
Q2 zaman aralığı için araştırılmıştır. Sınır testi sonuçlarına göre, değişkenlerin eşbütünleşik
olduğu anlaşılmıştır. Aynı zamanda, ekonomik büyüme ile cari açık arasında hem istatistiki
olarak hem de ekonomik olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yani, Türkiye’de
incelenen dönemde, ekonomik büyüme arttıkça, cari açık da artmaktadır.
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖNEMLİLİK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE IMPORTANCE LEVEL IN INDEPENDENT
AUDITING
Dr.Öğr.Üyesi Servet ÖNAL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Öğr.Gör. İsa KILIÇ
İskenderun Teknik Üniversitesi
ÖZET
Uluslararası Denetim Standartları doğrultusunda uyarlanan bağımsız denetim standartları bazı
konularda net kurallar koymamış olup bu hususlarda bağımsız denetçilerin mesleki muhakeme
gücünü kullanmasını istemiştir. Bu hususlardan birisi de bağımsız denetçinin denetimin
başında, denetim süreci içerisinde ve denetimin sonunda kullanmış olduğu önemlilik düzeyidir.
Önemlilik, BDS 320’de Genel olarak eksiklik ve yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak
finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi
makul ölçüde bekleniyorsa, söz konusu eksiklik ve yanlışlıklar önemli olarak değerlendirilir
şeklinde ifade edilmiştir. Fakat nelerin önemli sayılacağı ve hangi düzeylerin dikkate
alınacağına dair kriterler yer almamıştır. Bağımsız denetçilerin denetlenen işletmenin özgün
koşulları, bulunduğu sektörel koşullar gibi kriterlerin göz önünde bulundurulmasını söz konusu
standardın devamında bahsedilmiştir. Bununla birlikte bağımsız denetçiler, uygulamada vergi
öncesi kar, net satışlar, toplam varlıklar, özkaynak toplamı gibi bazı kalemlerin genel önemlilik
düzeyini belirlemede kullanıldığı da bilinmektedir. Bu çalışmada, bir işletmenin mali verileri
kullanılarak önemlilik düzeyinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim Standartları, Bağımsız Denetim, Önemlilik
Düzeyi,
ABSTRACT
Iting standards adopted in line with the International Auditing Standards did not set clear
rules on certain issues and required independent auditors to exercise their professional
judgment. One of these issues is the level of materiality used by the independent auditor at the
beginning of the audit, during the audit process and at the end of the audit. Significance is stated
in Independent Auditing Standard 320 In general, if deficiencies and inaccuracies are
reasonably expected to affect the economic decisions of the users of financial statements alone
or collectively, these deficiencies and inaccuracies are considered as significant. However,
there were no criteria for what would be considered important and which levels to consider.
The consideration of criteria such as the specific conditions of the audited entity and the sectoral
conditions in which the independent auditors are audited are mentioned in the continuation of
this standard. Although this is the case, it is known that some items such as profit before tax,
net sales, total assets, total equity are used to determine the general materiality level in order to
determine the level of materiality in practice. In this study, it is aimed to determine the
materiality level of an enterprise by using financial data.
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1.GİRİŞ
Denetim, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere
uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçlarını ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca
kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir(Güredin,2014:11). Denetim
süreci başından sonuna kadar bağımsız denetçiler tarafından yürütülmektedir. Bağımsız
denetçiler, müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan ve uzman kişiler ile bir denetim
işletmesinde görevli kişilerdir. Bağımsız denetçiler, eğitimleri, deneyimleri ve/veya bağımsız
olma nitelikleri ile çeşitli denetim işlevlerini en iyi şekilde sürdürebilecek yetenekteki
kişilerdir(Güredin,2014:19). Denetçi, denetimi planlarken önemli olarak nitelendirilecek
yanlışlıkların büyüklüğü hakkında muhakemelerde bulunur(BDS 320,Prg.6). Denetimde
mesleki yargı, denetimin yürütülmesi sırasında mevcut olan durumlara uygun olarak atılacak
adımlara ilişkin bilgiye dayalı kararlar alınırken; ilgili mevzuat, Bağımsız Denetim
Standartları(BDS), muhasebe standartları ve etik standartlar çerçevesinde, sahip olunan eğitim,
bilgi ve deneyimin kullanılmasıdır(Arıkboga ve Şişmanoğlu,2016:30). Denetim sürecinde
denetçinin mesleki yargısının kullanıldığı durumlardan birisi de önemlilik düzeyinin
belirlenmesidir.
2.ÖNEMLİLİK
2.1. Önemlilik Kavramı
Önemlilik kavramı, bir hesap kalemi veya mali bir olgunun nispi ağırlık ve değerinin,
mali tablolara dayanılarak yapılacak değerlemeleri yahut alınacak kararları etkileyebilecek
düzeyde olmasını ifade etmektedir. Önemlilik, bir muhasebe bilgisinin açıklanmaması veya
doğru olarak açıklanmaması nedeniyle mali tablolardaki bilgileri esas alarak karar veren
basiretli mali tablo kullanıcılarının kararlarını değiştirebilecek/etkileyebilecek büyüklükteki
hususları içeren kavramdır(www.ticaret.edu.tr). Denetimin planlanması sırasında belirlenen
önemlilik tutarı, tek başına veya toplu olarak bu tutarın altında kalan düzeltilmemiş
yanlışlıkların her zaman önemsiz olarak değerlendirileceği anlamına gelmez. Bazı yanlışlıklar
önemlilik seviyesinin altında olsalar bile, söz konusu yanlışlıklarla ilgili koşullar denetçinin
bunları önemli olarak değerlendirmesine sebep olabilir. Tespit edilen bir yanıltıcı beyanın
rakamsal büyüklüğü
kadar niteliği de denetçinin önemlilik değerlendirmesinde rol
oynayabilir(Selimoğlu vd.,2017:172). Önemli yapıdaki yanlışlıkların ve usulsüzlüklerin ortaya
çıkartıldığının mantıklı bir güvencesini sağlayacak bir finansal tablo denetimini planlamak ve
yürütmek denetçinin sorumluluğudur. Önemlilik, nitelendirilmesi zor bir terimdir ve
denetçilerin her bir denetimde önemliliği belirlemeleri gerekir. Bu süreç hem nicel hem de nitel
faktörlerin değerlendirilmesini gerektirdiği için güç bir iştir( Erdoğan,2006:113). Bazen tutarı
önemsiz gibi görünen küçük bir yanlışlık ya da eksiklik çok daha önemli yanlışlıklara işaret
edebilir. Bu kapsamda kastedilen niteliksel yanlışlık, özellikle hileden kaynaklanan veya
sözleşmeye
dayalı
yükümlülükleri
ya
da
kazanç
yüzdesini
etkileyebilen
yanlışlıklardır(Cömert,2012:33).
2.2.Önemlilik Düzeyi
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BDS 320’e göre bağımsız denetçi planlama aşamasında belirlemiş olduğu önemlilik
düzeyini denetim süreci içerisinde de değiştirebilir.
Planlama Aşamasındaki Önemlilik Düzeyi: Denetçi, genel denetim stratejisini oluştururken,
bir bütün olarak finansal tablolar için önemliliği belirler. İşletmenin içinde bulunduğu özel
şartlara göre, kullanıcıların finansal tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları
etkileyeceği makul şekilde beklenen, bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen
önemlilikten daha düşük tutarlardaki yanlışlıkları içerebilecek bir veya daha fazla işlem
sınıfının, hesap bakiyesinin veya açıklamanın bulunduğu durumda, denetçi bu özel işlem
sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamalara uygulanmak üzere ayrıca önemlilik düzeyi veya
düzeyleri belirler(BDS 320 Prg.10).
Performans Önemlilik Düzeyi: Bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenmiş önemlilikten
daha düşük olarak belirlenen tutar veya tutarları ifade eder. Performans önemliliğinin
belirlenme amacı ise, düzeltilmemiş yanlışlıklar ile tespit edilmemiş yanlışlıkların toplamının,
bir bütün olarak finansal tablolar için belirlenen önemliliği aşması ihtimalini uygun bir seviyeye
indirmektir. Uygun hâllerde performans önemliliği, belirli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri veya
açıklamalar için önemlilik düzeyi veya düzeylerinin altında belirlenen tutar veya tutarları da
ifade eder(BDS 320 Prg.9). Denetçi önemli yanlışlık risklerini değerlendirmek ve sonraki
denetim çalışmalarının niteliğine, zamanlamasına ve kapsamına karar vermek amacıyla
performans önemliliğini belirler. Bu kapsamda denetçinin hesaplar düzeyinde belirlemiş
olduğu önemlilik düzeyi aynı zamanda performans önemliliği olarak da
değerlendirilebilir(Karacan ve Uygun,2016:120).
2.3.Önemlilik Düzeyinin Hesaplanması
Standart önemlilik düzeyinin nasıl ve hangi formül veya yöntemler ile
hesaplanabileceğine dair net kurallar olmadığı bilinmektedir. Fakat aynı standart BDS-320’nin
Açıklayıcı Hükümler ve Uygulama bölümünün A-3 ve A-4’te Bir Bütün Olarak Finansal
Tablolar İçin Önemliliğin Belirlenmesinde Kıyaslama Noktalarının Kullanılması başlığı altında
bazı hususların önemlilik düzeyini belirlemede bir başlangıç noktası olabileceğini
düzenlemiştir. Bu hususlar;
•

Finansal tabloların unsurları (örneğin varlıklar, yükümlülükler, özkaynak, hâsılat,
harcamalar),

•

Belirli bir işletmenin finansal tablolarında kullanıcıların, odaklandığı kalemlerin
bulunup bulunmadığı (örneğin, finansal performansı değerlendirmek için kullanıcılar
kâra, gelire veya net varlıklara odaklanma eğilimi gösterebilirler),

•

İşletmenin niteliği, işletmenin yaşam döngüsünün neresinde bulunduğu ve işletmenin
faaliyet gösterdiği sektör ve ekonomik çevre,
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•

İşletmenin ortaklık yapısı ve nasıl finanse edildiği, (örneğin, işletmenin özkaynaklarıyla
değil de sadece borçlanma yoluyla finanse edilmesi durumunda kullanıcılar, işletmenin
kazançları yerine varlıklara ve bu varlıklar üzerinde üçüncü kişiler tarafından iddia
edilen haklara daha fazla önem verebilir)

•

Kıyaslama noktasının nispi oynaklığı, gibi hususlardır.

BDS-320, A-5’ işletmenin içinde bulunduğu durumlara bağlı olarak uygun olabilecek
kıyaslama noktalarına; vergi öncesi kâr, toplam hasılat, brüt kâr ve toplam giderler, toplam
özkaynak veya net varlık değeri gibi raporlanan gelir türleri’ni örnek olarak vermiştir.
Sürdürülen faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kârın genellikle kâr amaçlı işletmeler için
kullanıldığını belirterek, sürdürülen faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kârın değişken
olması durumunda ise brüt kâr veya toplam hâsılat gibi diğer kıyaslama noktalarının
kullanılmasının daha uygun olacağına dair net bir öneride bulunmuştur.
Standartta var olan bu hususlar, BDS düzenlemesinde kesin bir uygulama formülü
verilmediğinin, aksine uygulamaya yön veren yaklaşımın veya felsefenin ortaya konulmasıyla
yetinildiğinin anlaşılabilmesi için özetlenmiş hususlara yer vermektedir (İnaltong ve
Taş,2015,79). Bu hususlar uygulamada genel önemlilik düzeyini belirlemede denetçilere
yardımcı olabilmektedir. Vergi Öncesi Kâr, Toplam Hasılat, Brüt Kâr Ve Toplam Giderler gibi
kalemlerin belirli birer yüzdesini alan denetçiler genel olarak aşağıdaki tablo doğrultusunda
hareket etmektedir.
Tablo 1:Önemlilik Düzeyi Kılavuzu
KULLANILACAK
MALİ TABLO UNSURU
Toplam Varlıkların
Vergi Öncesi Net Karın
Öz Kaynakların
Brüt Satış Karının

KULLANILACAK YÜZDE
EN AZ
EN FAZLA
% 0,5
% 1
% 5
% 10
% 1
% 0,5
% 1

Kaynak:http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/2475/10
113230.pdf?sequence=1&isAllowed=n)
Şirketin mevcut imkânları göz önünde bulundurularak denetçiler yukarıda ifade edilen
temel unsurlardan hangisinden yararlanacağını belirlerken çoğunlukla aşağıda ifade edilen dört
tip rasyonel yaklaşımdan yararlanmaktadır: (Cömert ve diğerleri, 2013, s:177)
• Tek finansal değişken yöntemi,
• Birden çok veya işletme büyüklüğünü esas alan değişkenler yöntemi,
• Karışık ya da ortalama yöntem,
• Formül Yöntemi,
Tek Finansal Değişken Yöntemi: Denetçi, denetim şirketinin politikası gereği daha önceden
öngörülmüş ve kendisinin kullanımına sunulmuş olan bu dört temelden en uygununu seçer ve
müşterisinin sayısal faktörlerine bu temellerden birini uygulayarak önemlilik seviyesini belirler
(Selimoğlu vd.2017:183).Uygulamada kullanılan örneğin hazırlanmasında Selimoğlu vd.
(2017:83) ve Cömert’in (2012:39) eserlerinden yararlanılmıştır.
www.akdenizkongresi.org
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ABC A.Ş. 31/12/2018 Tarihli Finansal Durum Tablosu
Varlıklar
342.816.278
Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
AKTİF TOPLAM
342.816.278
PASİF TOPLAM
ABC A.Ş. 31/12/2018 Tarihli Kapsamlı Gelir Tabosu
Toplam Gelirler
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Vergi Öncesi Kar
Kurumlar Vergisi (-)
Vergi Sonrası Kar

2019

(TL)
124.290.698
218.525.580
342.816.278
(TL)
219.755.977
(183.184.287)
36.571.690
711.662
35.860.028
7.889.207
27.970.821

Bu tutarların hangisinin kullanılacağına denetçi mesleki yargısını kullanarak karar
verecektir.
Tablo:2 Tek Finansal Değişken Yöntemi
Önemlilik Düzeyi
Vergi Öncesi Kar’ın %5’i
Toplam Varlıkların %0,5’i
Öz Kaynakların %1’i
Toplam Satışların %0,5’i

Hesaplama
35.860.028(x)0,05
342.816.278(x)0,005
218.525.580(x)0,01
219.755.977(x)0,005

Önemlilik Düzeyi
179.300
1.714.082
2.185.255
1.098.780

Birden Çok veya İşletme Büyüklüğünü Esas Alan Değişkenler Yöntemi: Denetim
firmaları, farklı ölçeklerdeki işletmelere yönelik farklı önemlilik düzeylerini belirlerler.
Önemlilik düzeyleri bu yönteme dayalı olarak belirlenirken denetçiler işletmelerin niteliklerine
dair değişkenlerini de göz önünde bulundurmalıdır. Örneğin işletmenin kâr hacimlerini dikkate
alan belirlemelerde aşağıdaki ölçütler öngörülmüş olabilir (Cömert vd., 2013:178)
Brüt kâr 40.000 TL' den az ise :
Brüt kâr 40.000-1.000.000 TL arasında ise:
Brüt kâr 2.000.000-200.000.0000 TL arasında ise;
Brüt kâr 200.000.000 TL 'nin üzerinde ise:

%2-%5
%1-%2
% 0,5 -%1
% 0,5

Tablo:3 Birden Çok veya İşletme Büyüklüğünü Esas Alan Değişkenler
Brüt Kar’ın %0,5 ile
%1’i

www.akdenizkongresi.org
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Önemlilik Düzeyi

36.571.690(x)%0,5
36.571.690(x)%1

182.858
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Karışık ya da Ortalama Yöntem: Bu yöntem dört ya da beş kural birlikte alınarak oransal
ağırlıkları belirlenir ya da ortalamaları esas alınır(Cömert,2014:40)
Tablo:4 Karışık ya da Ortalama Yöntem
Ortalama Yöntem
Vergi Öncesi Kar’ın %5’i

Hesaplama
35.860.028(x)0,05

Önemlilik Düzeyi
179.300

Toplam Varlıkların %0,5’i
Öz Kaynakların %1’i

342.816.278(x)0,005
218.525.580(x)0,01

1.714.082
2.185.255

Toplam Satışların %0,5’i
Toplam/4

219.755.977(x)0,005

1.098.780
5.177.417/4=1.294.354

Formül Yöntemi: Bu yöntemde şirketleri temsil eden geniş bir örnek için önemlilik seviyelerinin istatistiksel analizinden hareketle bir formül belirlenir. Örneğe ilişkin her bir
önemlilik düzeyi ayrı ayrı tekli değişken yöntemindeki gibi belirlendiği için formül yöntemi
aslında ortalama yöntemin bir başka şeklidir. Büyük bir denetim şirketinin 1998 yılında
kullandığı formül aşağıda verilmiştir(Cömert,2012:41).

Tablo:5 Formül Yöntemi
Formül
(Varlık
Toplamı)’2/3(x)1,84

Hesaplama
(342.816.278)
’2/3(x)1,84

Önemlilik Düzeyi
90.127.000

3.SONUÇ
Bağımsız denetimin planlama aşamasında, denetim yürütülürken ve görüş oluşturulurken
kullanılan önemlilik düzeyleri görüldüğü gibi mutlak kurallardan oluşmamaktadır. Standartta
da yer aldığı gibi bağımsız denetçinin, finansal tabloların unsurlarını, tablo kullanıcılarının
ilgilendiği kalemlerin dikkate alınmasını, işletmenin yaşam döngüsünün neresinde bulunduğu
ve işletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve ekonomik çevre vb. yerel unsurlarının dikkate
alınmasını önermiş ve bu hususlarda net kriterler koymamıştır. Fakat denetçilere de bir kılavuz
görevi görmesi sebebiyle açıklamalar bölümünde sürdürülen faaliyetlerden elde edilen vergi
öncesi kârın genellikle kâr amaçlı işletmeler için kullanıldığını, sürdürülen faaliyetlerden elde
edilen vergi öncesi kârın değişken olması durumunda; brüt kâr veya toplam hâsılat gibi diğer
kıyaslama noktalarının kullanılacağının daha uygun olabileceği hususunda bir öneride
bulunmuştur. Görüldüğü gibi denetim süreci boyunca net bir önemlilik düzeyi
belirlenememekte ve denetçinin takdir yetkisine bırakılmaktadır. Nitel faktörlerin yanı sıra bu
çalışma ile önemlilik kavramının nicel değerlerinin neler olabileceği hususu ortaya
konulmaktadır. Böylece önemlilik kavramı soyut olmaktan çıkarılarak somut olarak daha kolay
anlaşılabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır.
KAYNAKÇA
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BİST’TE YER ALAN BEYAZ EŞYA SEKTÖRÜNDE KARLILIK ORANLARI
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON PROFITABILITY RATE
IN THE WHITE GOODS SECTOR IN EXCHANGE ISTANBUL
Dr.Öğr.Üyesi Servet ÖNAL
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Öğr.Gör. İsa KILIÇ
İskenderun Teknik Üniversitesi

ÖZET
Muhasebe sistemi içerisinde kaydedilen ve toplanan bilgiler, belirli zaman aralıklarıyla
bu bilgileri kullanacak tablo kullanıcılarına iletilmesi finansal tablolar aracılığıyla yapılır. Bu
tablolar ait oldukları işletmelerin, ilgili dönemleri ile ilgili bir karne özelliği taşımaktadır.
Finansal tablolar üzerinde yer alan muhasebe bilgilerine analiz tekniklerini uygulamak suretiyle
bulunacak analiz sonuçlarının işletmenin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını anlamak üzere
yorumlanmasına mali analiz denir. Bu araştırmada, BİST’ te yer alan ve Beyaz Eşya Sektöründe
faaliyet gösteren Arçelik ve Vestel firmalarının finansal tabloları incelenerek karlılık oranları
analizlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Yapılan analizler sonucunda, şirketlerin karlılık
oranlarında varsa dönemlere göre farklılıklar tespit edilecek, olası farklılaşmanın nelerden
kaynaklanabileceği ve sonuçları tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : Finansal Tablolar, Karlılık Analizi, BİST, Beyaz Eşya Sektörü
ABSTRACT
The information recorded and collected in the accounting system is communicated to the
users of the tables that will use this information at certain time intervals through the financial
statements. These tables have the characteristics of a report card related to the relevant periods
of the enterprises to which they belong. The accounting information on the financial statements
is interpreted in order to understand the financial position and results of the business by
applying the analysis techniques. In this research, the financial statements of Arçelik and Vestel
companies operating in the White Goods Sector in exchange istanbul are analyzed and
profitability ratios are analyzed. As a result of the analyzes, the differences in the ratios of the
companies according to the periods, if any, will be determined and the reasons and results of
possible differentiation will be discussed.
Keywords: Financial Statements, Profitability Analysis, Exchange Istanbul, White
Goods Sector
1.GİRİŞ
21.yüzyılın getirmiş olduğu globalleşme ile birlikte işletmelerin faaliyetlerine devam
edebilmesi gelişen ve büyüyen piyasa ortamında rakipleriyle baş edebilme yeteneğine yani
rekabet gücüne bağlıdır. Bu rekabet gücünün gerçekçi bir biçimde tespit edilebilmesi
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işletmelerin yayınlamış oldukları finansal tabloların sağlıklı bir şekilde analiz edilmesini
gerektirmektedir. Bu amaçla yapılan ve tablo kullanıcılarına sağlıklı karar almalarını sağlayan
bilgiler yapılacak mali analiz ile mümkündür. Mali analiz, mali tablolarda yer alan çeşitli
kalemler arasında, karşılaştırmalar yüzdeler ve oranlar yoluyla ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin
yorumlamasını yapmaktır. Böylece ilişkiler ne anlama geldiğini ve değişmelerde hangi
faktörlerin rol oynadığı belirlenmeye çalışılacak ve zaman içinde işletmenin nereye doğru
gideceği konusunda yorum yapılacaktır. Bir başka ifade ile, işletmenin geçmişteki ve şimdiki
mali durumu ve faaliyet sonuçları belirlenecek ve buna göre de işletmenin geleceği tahmin
edilecektir (Çetiner, 2008:7). Bu çalışma ile tüm bilgi kullanıcıları ve çıkar gruplarını
ilgilendiren mali tabloların analiz teknikleri hakkında kısaca bilgilendirme yapılarak bir
uygulama ile literatüre katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bilinirliği ve
belgelerine ulaşılabilirliği yüksek olan beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Arçelik ve
Vestel firmalarının 2014 – 2018 yılları mali tabloları karşılaştırmalı olarak analiz edilmiş olup
karlılık durumlarına yer verilmiştir.
2. MALİ TABLO ANALİZİ VE ANALİZ TEKNİKLERİ
2.1.Mali(Finansal) Tablo Analizi
Bir işletmenin mali durumunu, varlıklarını, kaynaklarını, faaliyet sonuçlarını, mali
performansını ve finansal gelişme yönünü saptamak, değerlendirmek ve işletme ile ilgili
geleceğe dönük tahminlerde bulunmak, kararlar almak için mali tablolarda yer alan kalemler
arasındaki ilişkilerin ve bunların zaman içerisinde göstermiş oldukları eğilimlerin
incelenmesidir(Akgüç,2017:2). Mali tablolar şu amaçlarla hazırlanırlar; işletme sahiplerine,
ortaklarına, yöneticilerine, devlete, denetçilere, halka ve kısaca ilgililere alacakları kararlarda
bilgi vermektir(Benli vd.,2008:9). Mali analizlerin başarılı olabilmesi için analizin temelini
oluşturan mali tablolar muhasebe temel kavramlarına ve genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine göre hazırlanmış olmalı ve analizi yapan kişi yeterli, tarafsız, önyargısız ve samimi
olmalıdır(www.başkent.edu.tr). Finansal tablo analizlerinin dört temel türü bulunmaktadır:
Aşağıda verilen finansal tablo analizlerinden araştırmada kullanılacak olan teknikler detaylı
olarak sunulmuştur.
2.2.Yüzde Yöntemi ile Analiz
Mali tablolarda bulunan her kalem, aynı tabloda yer alan belirli diğer kalemlere
ya da toplam kısmına oranlanmakta ve bulunan yüzdelere göre ifade edilmektedir(Akdoğan ve
Tenker, 2005: 555).
2.3. Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
Karşılaştırmalı mali tablolar analizinde ise, işletmenin sahip olduğu birden fazla
hesap dönemine ait gelir tabloları ve bilançoda yer alan kalemler karşılaştırılmaktadır. Bu analiz
için
hazırlanan
mali
tablolara
da
karşılaştırmalı
mali
tablolar
adı
verilmektedir(Özolgun,2017:55).
2.4. Eğilim Yüzdeleri Analizi
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Temel (baz) yıl seçimi ve bu temel yıla göre işletmenin bilanço kalemlerindeki
değişikliklerin yüzde olarak ifadesidir. Söz konusu yöntem bilançolardaki değişiklikleri baz
yıla göre gösteren bir endeks olarak da nitelendirilebilir. İşletme için her yönden normal olan
bir yılın baz yıl olarak seçilmesi gerekir(Akgüç,2017:531)
2.5. Oran Analizleri
Bilançonun pasif ve aktifi ile gelir tablosu kalemleri arasındaki ilişkileri yüzde olarak
ortaya koyan analiz tekniğidir(Arat, 2005: 89). Mali tabloların kalemleri arasında belirli bazı
rakamlar üzerinden işlemler yapıp bazı oranlar bulmak bir şeyleri ifade etmek için
yetmeyecektir. Bulunan bu oranlar belirli amaçlar doğrultusunda anlamlı yorumlar ile
güçlendirilerek sektörel ortalamalarla kıyaslanmalıdır. Oranlar farklı şekillerde
bölümlendirilebilmektedir. Temel olarak rasyolar; likidite rasyoları, aktif yönetimi rasyoları,
borç yönetimi rasyoları, karlılık rasyoları, piyasa değeri rasyoları şeklinde
gruplandırılabilir(Önal vd.,2018:724). Çalışmanın içeriği doğrultusunda burada yalnızca
karlılık oranları üzerinde durulacaktır.
Karlılık Oranları: Firmaların karlılık analizinde kullanılan oranlar, altı başlık altında
toplanabilir(Akgüç,2017:590-591);
•
•
•
•
•
•

Kar ile Sermaye arasındaki ilişkiyi gösteren oran(Net Kar/Özsermaye),
Kar ile Varlık (Kaynak) arasındaki ilişkiyi gösteren oran(Net Kar/Varlıklar),
Kar ile Satışlar arasındaki ilişkiyi gösteren oran(Net Kar/Satışlar),
İşgören karlılık oranları,
Ortaklıklarda kar payı oranları,
Kar-mali yükümlülükleri karşılama oranları,

Her ne kadar karlılık oranları altı başlık üzerinde genel olarak toplanmış olsa da
firmadan firmaya bazı konularda (işgören, ortaklık vb.)değişiklik gösterebilmektedir. Bu
sebeple karlılık analizi yapılırken Kar ile sermaye,varlık ve satışlar arasındaki kalemler
üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
3.UYGULAMA
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada BİST’de yer alan Beyaz Eşya Sektöründe faaliyet gösteren 2
işletmenin finansal karlılık oranlarının analiz edilerek birbirleri ile karşılaştırılması ve bu
karşılaştırmalar sonucunda finansal karlılık durumlarının yorumlanması amaçlanmıştır.

3.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Araştırma kapsamında BİST’de yer alan Beyaz Eşya şirketlerinin (ARÇELİK,
VESTEL) internet adresleri üzerinden ulaşılan 2014 - 2018 yılları arasındaki finansal tabloları
ve faaliyet raporları ayrı ayrı incelenmiş ve karlılık oranları kullanılarak analiz edilmiştir.
Arçelik A.Ş.:
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1955 yılında İstanbul’ da kurulan Arçelik A.Ş., bugün; dünya çapında 30.000 çalışanı,
Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan’da olmak üzere 7 ülkede
18 üretim tesisi, 32 ülkede 34 satış ve pazarlama ofisi ve 11 markasıyla (Arçelik, Beko,
Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlance) 145’ten
fazla ülkede ürün ve hizmet sunmaktadır(www.arcelik.com.tr).
Firmanın mali analizini yapabilmek ve ilgili karlılık oranlarını hesaplayabilmek amacıyla
Arçelik A.Ş.’nin kurumsal web sitesi (http://www.arcelikas.com/yatirimci) yatırımcı ilişkileri
bölümünden ve KAP üzerinden ilgili finansal tablolara ulaşılmıştır.
Yapılan karlılık analizleri aşağıdaki gibidir:
Tablo:1 Arçelik A.Ş.’nin 2014-2018 Yılı Karlılık Oranları
Karlılık
Oranları(%)
Varlıkların
Karlılığı
Satışların
Karlılığı
Özkaynakların
Karlılığı

2014

2015

2016

2017

2018

5,90

5,71

7,11

4,14

3,02

16,03

19,69

24,42

13,00

10,10

14,50

19,10

20,01

12,22

10,41

Yapılan analizler sonucunda firmanın karlılık oranlarında 2014-2016 döneminde bir
yükseliş olduğu görülmektedir. Ancak 2016 sonrasında karlılık oranlarında bir düşüş olduğu
görülmektedir.
Arçelik A.Ş’ nin en güçlü yönü teknoloji ve inovasyon geliştirme kabiliyeti ile Türkiye’de
ve dünyada öncü olabilmek için Ar-Ge’ye kesintisiz yatırım yapmakta ve dünyanın en verimli
ve sessiz ürünlerini, beyaz eşya ve ev aletlerinde ileri teknolojileri tüketicilerle buluşturmaya
devam ederek 2018 yılında cirosunu 26 milyar TL‘ nin üzerine çıkarmış ve vergiden sonra
851.756.000 TL kar elde etmiştir.
Arçelik A.Ş 2018 yılı itibarıyla özkaynaklarında yaklaşık % 19 artış sağlamış, hasılat da ise
% 29 artış sağlamıştır.
Çelik, plastik ve panel fiyatlarının artışı sebebiyle karlılık oranları 2016 sonrasında düşüş
göstermiştir. Bu düşüşün ülke içi ve ülke dışı faktörlerinin incelenerek gerekli tedbirlerin
alınması işletmenin sürekliliği hususunda olumlu katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Beyaz eşya sektöründe yurt içi en eski firma olma özelliğini taşıyan Arçelik A.Ş. BİST’
de ki en değerli hisselerden biri olma özelliğini korumaktadır.
Vestel A.Ş.:
Vestel 1984 yılında Manisa’ da kurulmuştur. Vestel Şirketler Grubu; beyaz eşya, bilgi
teknolojileri ve elektronik sektöründe faaliyette bulunabilecek üretim ve pazarlama şirketlerine
sahiptir(www.vestel.com.tr). Firmanın mali analizini yapabilmek ve ilgili karlılık oranlarını
hesaplayabilmek amacıyla Vestel’in kurumsal web sitesi
(
http://www.vestelyatirimciiliskileri.com ) yatırımcı ilişkileri bölümünden ilgili finansal
tablolara ulaşılmıştır.
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Yapılan karlılık analizleri aşağıdaki gibidir:
Tablo:2 Vestel A.Ş.’nin 2014-2018 Yılı Karlılık Oranları
Karlılık
Oranları(%)
Varlıkların
Karlılığı
Satışların
Karlılığı
Özkaynakların
Karlılığı

2014

2015

2016

2017

2018

1,73

0,80

1,70

0,50

2,20

6,63

3,50

8,74

2,90

9,36

7,60

4,36

10,05

3,13

12,10

Yapılan analizler sonucunda firmanın 2017 verilerinde gözle görülür bir azalış
bulunmaktadır. Ancak 2018 yılı verilerine göre hızlı bir toparlanma yaptığı ve karlılık oranlarını
ciddi bir şekilde iyileştirme eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. 2018 yılı verileri
incelendiğinde Vestel A.Ş. özkaynaklarında % 45 artış sağlamış ve yine 2018 yılında % 31
Hasılat artışı sağlamıştır. 2018 yılında yakaladığı bu performansı ileriki yıllara taşıyabilirse
önemli bir büyüme gerçekleştireceği söylenebilir.
4.SONUÇ
Her sektörde olduğu gibi beyaz eşya sektöründe de elde edilen sonuçların
değerlendirilmesinde kullanılan başarı ölçütlerinden biri de karlılık analizleridir. Borsada işlem
gören beyaz eşya sektörünün temsilcileri olan Arçelik A.Ş. ve Vestel A.Ş. nin elde ettiği
sonuçların olumlu olarak yorumlanması mümkündür. Bağımsız denetim raporlarının görüşü de
bu yöndedir. Elde edilen sonuçların değerlendirilebilmesi için sektörel faktörlerin, genel
ekonomik koşulların ve uluslararası rakip firma verilerinin birlikte değerlendirilmesi daha
anlamlı sonuçlar ortaya koyacaktır. Arçelik A.Ş. ve Vestel A.Ş.’nin karlılık hedeflerini ne kadar
yerine getirebildikleri hususu dışında yerli üretim yapıyor olmaları nedeniyle istihdama
yaptıkları katkı, ithalatın sınırlandırılmasına yaptıkları katkı ve katma değer oluşturulmasına
yapılan katkıların ülke ekonomisi açısından önemi büyüktür. Bu şirketlerin karlılık hedeflerinin
yanı sıra varlıklarının devam ettirilmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.
Bu nedenle faaliyet sonuçlarının incelenmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi, maliyetlerin
kontrol altında tutulması ve satış hedeflerinin iyileştirilmesi bakımından önemli katkılar
sağlayacaktır.
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EKONOMİK BÜYÜME LİBERALİZASYON İLİŞKİSİ: PANEL
NEDENSELLİK ANALİZİ
Doç. Dr. Cemil Serhat AKIN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Cengiz AYTUN
Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme politikalarını belirlerken bir
kısmı içe dönük ithal ikameci politikaları bir kısmı ise dışa dönük liberal politikaları tercih
etmiştir. İthal ikameci politikaları benimseyen ülkeler, öz kaynaklarını kullanarak otarşik bir
yapıya bürünmeyi hedeflemiş fakat bu süreçte ara mal ithalatı nedeniyle döviz sıkıntısına
düşmüşlerdir. Ayrıca üretimde ihtiyaç duyulan sermayenin noksanlığı büyümenin önünde
önemli bir engel oluşturmuştur. Az gelişmiş ülkelerin yaşadığı bu sorunlar çoğunlukla
ekonomik krizler ile sonuçlanmıştır. Bu sorunların üstesinden gelmek isteyen ülkeler, özellikle
1980’li yıllarda liberalizasyon sürecine girmiş 1990’lı yıllar ile birlikte finansal
liberalizasyonun da eklenmesi ile dünya ekonomilerine eklemlenmiştir. Uygulanan bu
politikalar kimi ülkelerde milli geliri artırırken, kimi ülkelerde ise serbest piyasaya ilişkin
kurumların önceden oluşturulmaması nedeni ile ekonomik krizlere neden olmuştur. Yüksek
gelirli ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin milli gelirleri arasındaki makasın her geçen gün
açılması günümüzde liberal politikaların etkinliğini sorgulama gerekliliği doğurmuştur. Bu
sebeple çalışmanın amacı özellikle orta gelir grubunda yer alan ülkelerde uygulanan liberal
politikaların başarılarının sorgulanmasıdır. Çalışmada 21 orta gelir grubuna ait 1975-2018
yılları arasındaki veriler ekonometrik yöntemlerle sorgulanmış, ekonomik büyümenin
belirleyicisi olduğu düşünülen sabit sermaye yatırımları ile ekonomik liberalizasyon
göstergeleri olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, özel kesime verilen kredi hacmi ve dış
ticaret hacminin milli gelire oranı modele eklenerek değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi
araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru,
sabit sermaye yatırımlarından finansal serbestliğe doğru tek yönlü, dış ticaret serbestliği ile
ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile dış ticaret serbestliği arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi bulunurken, aynı iki
yönlü ilişki dış ticaret serbestliği ile finansal liberalizasyon arasında bulunmuştur. Analiz
sonuçlarına göre finansal liberalizasyon doğrudan yabancı yatırımların nedenidir. Çalışmada
sabit sermaye yatırımlarından finansal liberalizasyon ve dış ticaret serbestliğine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Ayrıca dış ticaret serbestliği ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, Liberalizasyon, Panel nedensellik analizi

1. Giriş
Gelişmekte olan ülkeler özellikle yabancı yatırımcılara kolaylıklar sağlamak yeni iş
fırsatları yaratmak adına pazarını serbestleştirmekte ve bu sayede gelir artışını hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda yaptıkları ticari düzenlemeler ve vergi uygulamaları ile dünyanın geri
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kalanına açılan bir kapı olmaktadırlar. Ülkelerin ekonomik alandaki düzenlemeleri ile yabancı
yatırımların kolaylık seviyesi ve mal hizmet hareketliğinin kolaylığı ülkenin liberalizasyon
düzeyini belirlemektedir.
Ekonomik literatürde çoğu zaman bir süreç olarak adlandırılan liberalleşme
patikasından gelişmiş ülkelerin çoktan geçmiştir. Az gelişmiş ülkeler ise yolun başında
görünmektedirler. Bu süreçte gelişmekte olan ülkelerin bir dizi değişikliğe uğraması
gerekmektedir. Bunlardan bazıları uluslararası yatırımın önündeki engellerin kaldırılması, vergi
yasalarını revize edilmesi, yasal mevzuatların ve muhasebe uygulamalarının düzenlenmesidir.
Ekonomik serbestleşme süreci bu engellerin gevşetilmesi ve ekonominin direksiyonunun özel
sektöre bırakılmasıdır.
2. Liberalizasyon ekonomik büyüme etkileşimi
Ekonomik serbestleşme genellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için faydalı ve
arzu edilen bir süreç olarak düşünülmektedir. Ekonomik liberalleşmenin altında yatan amaç
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için farklılaşmaktadır. Gelişmiş ülkeler sermayenin
marjinal verimliliğini artırmak için az gelişmiş ülkelere yatırım yapmak isterken gelişmekte
olan ülkeler ise ekonomik büyümeyi ve verimliliği artırmak amacı ile sermaye açığını kapamak
isterler. Az gelişen ülkelere doğru gerçekleşen sermaye akışı yatırımcılardan sermayeye
kolaylaştırıp erişmelerini daha ucuz hale getirmektedir. Bu sayede firmalar yüksek maliyet
nedeni ile gerçekleştiremedikleri kârlı projeleri gerçekleştirme imkanı bulmaktadır. Bu durum
istihdama da yansıyarak ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilemektedir. Viral Pandya ve
Sommala Sisombat, 2017’de Avusturya için yaptıkları çalışmalarında, yabancı sermaye
yatırımlarını ekonomik büyüme üzerine pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Pandya ve Sisombat, söz konusu etkileşimin ihracat performansını ve istihdam olanaklarının
artması yoluyla gerçekleştiğini ifade etmiştir (Viral Pandya ve Sommala Sisombat, 2017).
Dollar ve Kraay (2001: 27), Neo liberal dönemde gelişmekte olan ülkelerin ekonomik
performanslarını karşılaştırmış söz konusu dönemde gümrük tarifelerinde azalışlara giden
gelişmekte olan ülkelerin gitmeyen ülkelere oranla daha hızlı büyüdüklerini ortaya koymuştur.
Liberalizasyon ile ekonomik büyümenin etkileşimi iki yönlü olabilmektedir. Artan
verimlilikle sağlanan büyümenin gerçekleşmesi piyasaya istikrar sağlamakta bu durum yabancı
yatırımcıları bölgeye daha fazla yatırıma teşvik etmektedir.
Dış ticaret faaliyetleri, bilgi iletişim teknolojileri ve ulaşım olanaklarının gelişmesi ile
yeni pazarların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Yeni pazarların oluşumu ürün çeşitlendirme
ve rekabet konusunda avantajlar sağlayarak ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
(Arıcan vd., 2011: 1)
Dış ticaretin artmasıyla ölçek ekonomisinde avantajları kullanılmakta artan uzmanlaşma
verimliliği ve ürün kalitesini artırmaktadır. Bu durum üretim hacmini de artırmaktadır (Saçık,
2009: 166).
Göçer (2013) çalışmasında 1992 ile 2012 yılları arasındaki veriler ile yaptığı analizde
Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi
sorgulamış doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ekonomik büyümenin nedeni olduğu
sonucuna varmıştır.
Yılmaz ve ark. (2011) Türkiye için aynı çalışmayı 1980-2008
verileri
ile
gerçekleştirmiş doğrudan yabancı yatırımdan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir
nedensellik olduğu ve aynı zamanda DYY'nin ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği
sonucuna ulaşmıştır.
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Az gelişmiş ülkelerin liberalleşme ile arzu ettikleri bir diğer konu ise teknoloji
transferidir. Transfer edilen teknoloji ile aynı zamanda gelişmiş ülkelerin piyasa kurumlarının
ve istikrarının da transferi söz konusudur (Henry 2000). Liberalleşme ile birlikte politik
risklerde azaltmaktadır. Hükümetler daha fazla yabancı yatırım teşvik amacıyla kurumsal
yapılarını iyileştirmektedir. Bu kurumsal düzenlemelerin önde gelenleri güçlü bir yasal sistemin
inşası, hesap verilebilirliğin artırılması, adil ve uygulanabilir sözleşmeler ile mülkiyet
haklarının güçlendirilmesidir. Finansal liberalizasyon finansal kurumları, uluslararası firmalar
ile işlem yapabilmeleri için uluslararası standartlara uygun hale getirir. Bu durum denetimi ve
hesap verilebilirliği kolaylaştırır ( La Porta et al. 2000; Auerbach ve Siddiki, 2004: 247).
Liberalleşme ile sağlanan kurumların güçlendirilmesi yatırımcıların politik risklerini
azaltır iken aynı zamanda ekonomiye ilişkin belirsizlikleri de ortadan kaldıracaktır. Bu sayede
sadece fiziki sermaye yatırımı değil finansal alanda da yatırımlar gerçekleşecektir (Bekaert ve
Harvey 2000). Finansal liberalizasyonun az gelişmiş ülkelerin büyümelerinde olumlu etkileri
olmaktadır (Bekaert,Harvey, Lundblad,2000).
Liberalleşmenin yukarıda sayılan olumlu yönlerinin yanı sıra olumsuz yönleri de
olabilmektedir. Bunlardan en önde geleni yabancı ekonomilere entegre olan ülke
ekonomilerinin dış şoklara açık hale gelmeleridir. Bu sayede yüksek derecede bir entegrasyon,
bulaşıcılık riskini artırmakta farklı ülkelerde ortaya çıkan krizlerin yerel ülkede krizlere
dönüşmesine neden olmaktadır. 2008-2009'da başlayan mali krizin Avrupa Birliğindeki zayıf
ekonomileri etkilemesi buna örnek olabilir. Söz konusu kriz birlik üyelerine hızla nüfus ederek
ülke ekonomilerinde ciddi finansal problemlere neden olmuştur (Schmukler, 2008: 65; Stiglitz,
2000: 1079)
Ek olarak finansal piyasalardaki asimetrik bilgi piyasa başarısızlıklarına neden
olabilmekte bu sayede finansal sistemde yaşanan istikrarsızlıklar ekonomik kırılganlığa yol
açabilmektedir. (Auerbach ve Siddiki, 2004: 250).
İlgili literatür toplu olarak değerlendirildiğinde özellikle liberalizasyon politikalarının
gelişmiş ülkeler tarafından önerilmekte olduğunu görmekteyiz. (Ben-David vd., 1999: 5).
Balkanlı, (2019) Türkiye için yaptığı çalışmada liberalizasyonla birlikte artan doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Topalllı’nın kırılgan ekonomiler olarak adlandırılan BRICS ülkeleri için yaptığı
çalışmada Türkiye’yi de analize dahil etmiş, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye için ekonomik
büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna
ulaşmıştır. Brezilya ve Çin için bu etkininin iki yönlü olduğu sonucuna da ulaşılmıştır (Topalllı
2016).
Abbes ve diğ. (2015) Asya ve Pasifik, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve
Orta Amerika ülkelerinden oluşan 65 ülkenin 1980-2010 yılları arası verileri ile
gerçekleştirdikleri analizde Asya ve Pasifik, Orta Doğu, Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Orta
Amerika ülkelerinde doğrudan yabancı yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru tek yönlü,
Latin Amerika ve Avrupa ülkelerinde ise bu ilişkinin iki yönlü olduğu tespit edilmiştir.
3. Veri ve Metot

Bu çalışmanın amacı özellikle orta gelir grubunda yer alan ülkelerde uygulanan liberal
politikaların başarılarının sorgulanmasıdır. Çalışmada 21 orta gelir grubuna ait 1975-2018
yılları arasındaki seriler için nedensellik analizi yapılacaktır. Bu analizle, ekonomik büyümenin
belirleyicisi olduğu düşünülen sabit sermaye yatırımları ile ekonomik liberalizasyon
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göstergeleri olan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, özel kesime verilen kredi hacmi ve dış
ticaret hacminin milli gelire oranı modele eklenerek değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi
araştırılacaktır. Uygulamaya konu olan ülkeler Arjantin, Bolivya, Botsvana, Brezilya,
Kamerun, Kolombiya, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, Guatemala, Honduras, Ürdün,
Mauritius, Meksika, Pakistan, Paraguay, Peru, Filipinler, Senegal, Sri Lanka, Tayland ve
Tunus’tur. Verilere ilişkin açıklamalar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Veri Tanımlamaları ve Kaynakları (21 ülke, 1975-2018, Yıllık veri)
Değişke
Veri
n
Seriye ilişkin açıklamalar
kaynağı
GRW
GSYİH ‘daki yıllık yüzdesel artış
WDIa
FDI
Net yabancı sermaye yatırımı
WDIa
Özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin GSYİH’daki yüzdesel
FIN
WDIa
payı
GFC
Toplam sabit sermaye yatırımlarındaki yıllık yüzdesel artış
WDIa
TRD
Toplam ithalat ve ihracatın GSYİH’daki yüzdesel payı
WDIa
Not: a World Bank, World Development Indicators. (Erişim: 10.09.2019)

Uygulama iki aşamadan meydana gelmektedir. İlk aşamada birim kök testleri yapılarak
serilerin durağanlıkları ve maksimum entegrasyon seviyeleri araştırılacaktır. Bunu için serilere
IPS (Im, Pesaran ve Shin, 2003) ve M&W (Maddala ve Wu, 1999) birim kök testleri
uygulanacaktır. İkinci aşamada serilere Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından heterojen
ve yatay kesit bağımlılığı bulunan panel veri modelleri için geliştirilen nedensellik testi
uygulanacaktır.
Heterojenlik ve yatay kesit bağımlılığı koşullarında uygulanacak birim kök testleri de
bu sorunları göz önünde bulundurmalıdır. IPS (Im vd., 2003) birim kök testi zaman serisinde
kullanılan ADF testinin panel veriye uyarlanmış bir versiyonudur. Buna göre öncelikle panelde
bulunan her bir birim ya da ülke için ADF istatistikleri elde edilmekte ve bunların ortalaması
alınarak IPS panel birim kök istatistiği elde edilmektedir. Test istatistiği T ve N sırasıyla
sonsuza gittiğinde asimptotik standart normal dağılıma sahiptir. Panel birim kök testleri için
alternatif bir yöntem ise Fisher tipi bir yaklaşım ile ülkelere özgü birim kök test p-değerlerini
bir araya getirerek panele özgü sonuçlar elde etmektir. Bu yaklaşımı temel alan testler Maddala
ve Wu (1999) ve Choi (2001) geliştirilmişlerdir. Temelde IPS testi de bireysel birim kök
testlerini kombine etmektedir. Ancak Fisher tipi testlerin avantajı dengeli panel veri ihtiyacının
bulunmamasıdır. Ayrıca Fisher tipi testlerde her bir birime ait ADF regresyonlarında farklı
gecikme düzeyleri kullanılabilmektedir (Baltagi, 2005:244).
Uygulamanın son aşamasında Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından heterojen ve
yatay kesit bağımlılığı bulunan panel veri modelleri için geliştirilen nedensellik testi
kullanılmıştır. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) tarafından geliştirilen panel nedensellik testi
Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testinin panele uyarlanmış bir versiyonudur. TodaYamamoto nedensellik testi standart Granger (1969) nedensellik testinde olduğu gibi VAR
yöntemine dayanmaktadır. VAR analizinde sistem içinde yer alan her bir içsel değişken,
sistemdeki tüm içsel değişkenlerin gecikmeli değerlerinin bir fonksiyonudur. Toda-Yamamato
testi Granger tipi nedensellik testinin karşılaştığı bazı sorunların üstesinden gelebilmektedir.
Granger nedensellik testinin gerçekleştirilebilmesi için serilerin durağan olması ya da aynı
seviyede birim köke sahip olması gerekmektedir. Bunun dışındaki durumlarda nedenselliğin
testi için kullanılan asimptotik test istatistikleri geçerliliğini yitirmektedir. Oysa farklı seviyede
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birim köklü seriler arasında da nedensellik olabilmektedir. Toda-Yamamato nedensellik
testinde ise serilerin bütünleşme dereceleri veya aralarındaki olası eş bütünleşme ilişkisi,
nedensellik sınamasının geçerliliğini etkilememektedir. Toda ve Yamamoto
(1995)
yaklaşımında ilk olarak serilerin düzeyleri kullanılarak standart vektör otoregresif model
(VAR) oluşturulur. Analiz VAR modelinin en uygun gecikme uzunluğunun (k) saptanması ile
başlar. Sonrasında, birim kök testleri ile modeldeki değişkenler için maksimum bütünleşme
derecesi (dmax) saptanır. Daha sonra VAR modeli için belirlenen uygun gecikme uzunluğuna
(k) maksimum bütünleşme derecesi (dmax) ilave edilir. Sonraki aşamada ise VAR modeli
k+dmax gecikme düzeyinde SUR ya da sıradan EKK yöntemi ile tahmin edilir. Son olarak
VAR modelindeki her bir denklemde açıklayıcı değişkenlerin k düzeyinde gecikmesinin
beraberce sıfıra eşit olduğuna ilişkin MWALD testi uygulanır. Açıklayıcı değişkenlerin
beraberce sıfıra eşit olduğuna yönelik sıfır hipotezinin reddedilememesi açıklayıcı değişkenden
bağımlı değişkene doğru Toda-Yamamoto tipi nedensellik bulunduğu anlamına gelmektedir.
Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) yaklaşımında paneldeki her ülke için T-Y nedensellik testi
ayrı ayrı yapılmaktadır. Bu sayede ülkeler arasındaki heterojenite dikkate alınabilmektedir.
Diğer taraftan her bir ülke için elde edilen olasılık değerlerinin kombinasyonundan Fisher
(1932) test istatistiği elde edilmektedir. Ancak Fisher test istatistiği birimler arasında yatay
kesit bağımlılığı bulunması halinde geçerli değildir. Sorunu çözmek üzere Emirmahmutoğlu ve
Köse (2011, s. 872) panelin geneli için bootstrap dağılımından elde edilen kritik değerleri
kullanmaktadır.
4. Bulgular

Serilerin maksimum entegrasyon düzeylerini belirlemeye yönelik olarak yapılan birim
kök testi sonuçları Tablo 2’de sunulmaktadır.
1. Tablo 2: Panel IPS ve M&W Birim Kök Test Sonuçları

IPS (2003)
Seriler
GRW
FDI
FIN
GFC
TRD
M&W(1999)
Seriler
GRW
FDI
FIN
GFC
TRD

Sabit

Seviyede
Sabit + Trend

Birinci Farkta
Sabit
Sabit + Trend

-14.6444***(0.000)

-15.1235***(0.000)

-

-

1.93246

(0.973)

-3.62100***(0.000)

-34.0890***(0.000)

-

1.58280

(0.943)

-0.50586

-20.2894***(0.000) -18.8170***(0.000)

(0.306)

-18.3828***(0.000)

-16.5518***(0.000)

-1.01490

-0.31845

(0.155)

Sabit

(0.375)

Seviyede
Sabit + Trend

-

-

-25.3611***(0.000) -23.8489***(0.000)

Birinci Farkta
Sabit
Sabit + Trend

291.359***(0.000)

282.097***(0.000)

-

-

42.3521

(0.456)

102.449***(0.000)

703.101***(0.000)

-

34.8320

(0.776)

43.7295

417.994***(0.000)

355.748***(0.000)

-

-

537.185***(0.000)

463.796***(0.000)

(0.398)

372.860***(0.000)

305.559***(0.000)

46.4844

46.1139

(0.292)

(0.306)

Notlar: IPS (2003) W-istatistiği ve Maddala ve Wu (1999) ADF Fisher Ki-kare istatistiklerinin hesaplanmasında
maksimum gecikme sayısı 3 olarak alınıp, en uygun gecikme uzunluğu Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Test
istatistik değerlerine ilişkin olasılık değerleri parantez içerisindedir. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

IPS (Im, Pesaran ve Shin, 2003) ve M&W (Maddala ve Wu, 1999) birim kök test
sonuçlarına göre GRW ve GFC serileri seviyede durağandır. FDI serisi trend eklendiğinde
durağan kabul edilebilir. FIN ve TRD serileri ise birinci farkları alındığında
durağanlaşmaktadırlar. Bu bulgular ışığında serilerin maksimum entegrasyon seviyesinin
dmax=1 olduğu kararına varılmıştır.
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Serilerin maksimum entegrasyon seviyesinin belirlenmesinden sonra nedensellik
analizine geçilebilir. Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) Panel bootstrap T-Y nedensellik testi
sonuçları Tablo 3’te sunulmaktadır.
Tablo 3: Panel Bootstrap T-Y Nedensellik Test Sonuçları
GRW
FDI
FIN
GFC
TRD
38.500
Bootstrap cv
(10%) 60.829
(5%) 69.306
(1%) 71.391

52.237
Bootstrap cv
(10%) 59.346
(5%) 61.782
(1%) 67.161

34.270
Bootstrap cv
(10%) 54.450
(5%) 61.091
(1%) 66.097

66.062 **
Bootstrap cv
(10%) 56.991
(5%) 60.269
(1%) 69.124

150.517 ***
Bootstrap cv
(10%) 62.120
(5%) 65.711
(1%) 70.392

43.281
Bootstrap cv
(10%) 59.777
(5%) 62.284
(1%) 71.903

253.449 ***
Bootstrap cv
(10%) 58.180
(5%) 61.995
(1%) 67.779

56.635 *
Bootstrap cv
(10%) 55.218
(5%) 59.348
(1%) 67.531

85.494 ***
Bootstrap cv
(10%) 55.395
(5%) 58.529
(1%) 65.303

GRW

-

FDI

67.541 **
Bootstrap cv
(10%) 58.201
(5%) 63.888
(1%) 71.517

-

FIN

56.777 *
Bootstrap cv
(10%) 55.767
(5%) 57.756
(1%) 60.522

59.121
Bootstrap cv
(10%) 62.457
(5%) 66.297
(1%) 75.220

-

GFC

58.183 *
Bootstrap cv
(10%) 57.868
(5%) 62.289
(1%) 65.028

39.402
Bootstrap cv
(10%) 54.912
(5%) 58.633
(1%) 71.313

37.719
Bootstrap cv
(10%) 56.173
(5%) 60.717
(1%) 70.355

-

38.358
Bootstrap cv
(10%) 58.000
(5%) 62.490
(1%) 67.001

TRD

94.198 ***
Bootstrap cv
(10%) 53.287
(5%) 58.673
(1%) 67.740

124.342 ***
Bootstrap cv
(10%) 58.921
(5%) 61.972
(1%) 74.858

93.623 ***
Bootstrap cv
(10%) 55.775
(5%) 59.729
(1%) 78.770

71.525 ***
Bootstrap cv
(10%) 56.088
(5%) 57.926
(1%) 62.610

-

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 Sol baştaki sütunda bağımlı değişkenler bulunmaktadır. Kritik
değereler 10000 tekrarlı bootstrap dağılımından elde edilmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru,
sabit sermaye yatırımlarından finansal serbestliğe doğru tek yönlü, dış ticaret serbestliği ile
ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile dış ticaret serbestliği arasında iki yönlü ilişki nedensellik ilişkisi bulunurken, aynı
iki yönlü ilişki dış ticaret serbestliği ile finansal liberalizasyon arasında bulunmuştur. Analiz
sonuçlarına göre finansal liberalizasyon doğrudan yabancı yatırımların nedenidir. Çalışmada
sabit sermaye yatırımlarından finansal liberalizasyon ve dış ticaret serbestliğine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Ayrıca dış ticaret serbestliği ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.
Sonuç ve Değerlendirme
1980’li yıllar ile birlikte liberal politikaların uygulanması bazı ülkelerin büyüme
patikalarında hızlı yol almasını sağlar iken bazı ülkelerde bu politikalar büyümenin önünde
engel teşkil etmiştir. Az gelişmiş sermaye yoksunu ülkelerin büyümek için ihtiyaç duydukları
sermaye, sanayileşmiş ülkeler tarafından yabancı sermaye yatırımları şeklinde karşılanırken bu
yatırımların ekonomik performans üzerine etkileri sorgulanmaktadır. Aynı şekilde 1990’lı
yıllar ile birlikte girilen finansal liberalizasyonun ekonomik performans üzerine olan etkileri
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sorgulanmaktadır. Özellikle neomarksist görüşe göre merkez ülkelerce yapılan bu yardımlar az
gelişmiş ülke kaynaklarını sömürmek için gerçekleştirilmektedir. Finansal ve ticari
liberalizasyonun ekonomik etkilerini sorgulamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada
liberalizasyon göstergesi olarak düşünülen yabancı sermaye yatırımları, özel sektör kredilerinin
milli gelirdeki payı ve dış ticaret hacmi arasındaki ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki
sorgulanmıştır. Çalışmaya büyümenin belirleyicilerinden olan sabit sermaye yatırımları da
analize dahil edilmiştir. Çalışmada özellikle fiziki sermaye eksikliği çektiği düşünülen orta gelir
grubunda yer alan ülkeler analize dahil edilmiş, bu ülkelerde uygulanan liberal politikaların
başarıları sorgulanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre ekonomik büyümeden doğrudan yabancı yatırımlara doğru,
finansal serbestlikten sabit sermaye yatırımlarına doğru tek yönlü, dış ticaret serbestliği ile
ekonomik büyüme arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile dış ticaret serbestliği arasında iki yönlü ilişki nedensellik ilişkisi bulunurken, aynı
iki yönlü ilişki dış ticaret serbestliği ile finansal liberalizasyon arasında bulunmuştur. Analiz
sonuçlarına göre finansal liberalizasyon doğrudan yabancı yatırımların nedenidir. Çalışmada
sabit sermaye yatırımlarından finansal liberalizasyon ve dış ticaret serbestliğine doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Ayrıca dış ticaret serbestliği ile doğrudan yabancı
yatırımlar arasında iki yönlü nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır.
Sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde özellikle mal ve hizmetlerin uluslararası
ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması ekonomik büyümenin nedeni konumundadır. Bu
etkileşim direkt olarak gerçekleşirken dış ticaret serbestliği dolaylı olarak sabit sermaye
yatırımlarını, yabancı sermaye yatırımlarını ve özel kesime verilen kredileri de etkileyerek
büyüme üzerine etkili olmaktadır. Liberalizasyonun diğer bir ayağı olan finansal
liberalizasyonun gerçekleşmesi yabancı sermaye yatırımlarının nedeni konumundadır.
Dolayısıyla finansal liberalizasyonun sağlanması, yabancı sermaye yatırımlarını kolaylaştırarak
büyüme için eksikliği duyulan sermaye ihtiyacının karşılanmasında politika önerisi olabilir.
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TÜRKİYE’DE BORÇLANMA İLE EKONOMİK BÜYÜME VE ENFLASYON
İLİŞKİSİ
Doç. Dr. Cengiz AYTUN
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Cemil Serhat AKIN
Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
İkinci Dünya Savaşı sonrası Keynesyen politikalar ile borçlanmanın olağan bir gelir
olduğunu düşünen ülkeler, iç borç ve dış borç imkânlarını kullanarak ekonomik büyüme için
kaynak sağlamaya çalışmışlardır. İç borçlanma ile başlayan borçlanmaya dayalı büyüme
politikaları, 1970’li yıllarda yaşanan stagflasyon olgusu sonrasında sorgulanmaya başlamış,
artan borçlar gelişmekte olan ülkelerin uğraşması gereken sorunların başına yerleşmiştir. Dış
ödemede yaşanan güçlükler, ödemeler bilançosunda meydana gelen açıklar, borcun
monetizasyonu ekonomik krizleri tetiklemiş, ortaya çıkan bu sorunlar borçlanarak
gerçekleşecek olası bir büyümenin başarısında da sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde
halen gelişmekte olan bazı ülkeler borçlanarak büyümeyi hedeflemektedir. Bu süreçte
enflasyon, bütçe açıkları gibi makroekonomik göstergelerin değişiminin izlenmesi ve bu
değişimin nedenlerinin sorgulanması gerekmektedir. Bu sebeple çalışmanın amacı iç borç ve
dış borcun birbiriyle ve enflasyon, faiz son olarak da ekonomik büyüme ile olan olası
etkileşiminin sorgulanmasıdır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin 1998-2019 yılları arasındaki
çeyrek dönemlik iç borç, dış borç, milli gelir, enflasyon verileri arsındaki ilişki zaman serisi
analizi yöntemi ile sorgulanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre milli gelirden iç borç ve dış borca doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi mevcuttur. İç borçlanma enflasyonun ve dış borcun nedeni olarak görülmektedir. Ek
olarak milli gelir, enflasyon, iç borç, dış borç ve faiz göstergelerinin tamamı dış borca neden
olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomik büyüme, İç Borç, Dış Borç, Enflasyon, Faiz.
1. Giriş
Özellikle az gelişmiş ülkeler ekonomik olarak büyümek için gerçekleştirmek zorunda
oldukları faaliyetleri gerçekleştirmek için finansal arayışlara girmektedir. Bu süreçte liberal
politikalara yönelen söz konusu ülkeler yabancı sermaye yatırımlarını teşvik ederken bir yandan
da küresel finans kuruluşlarından borçlanmaktadır. Yaşanan bu süreçte alınan borçların ülke
ekonomileri üzerine olan etkileri tartışma konusu olmuştur (Jiménez-Rodríguez ve RodríguezLópez 2015; Bökemeier ve Greiner 2015; Swamy 2015a, 2015b).
Günümüzde sadece gelişmemiş ülkeler değil gelişmiş ülkeler de sürekli iç ve dış borç
kaynaklarını kullanarak ekonomik olarak büyümeye çalışmaktadır (Uluslararası Para Fonu
2016). Euro Bölgesi'ndeki birçok ülke yüksek düzeyde borçlanarak bütçe açığı vermekte ülke
ekonomileri daha kırılgan bir hal almaktadır. Ülkelerde tasarrufların yeterli olamaması
yatırımları düşürmekte hükümetler bu açığı kapatmak için sıklıkla yerel veya uluslararası finans
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piyasalarına borçlanmaktadır (Gohar et al. 2012). Hazine bonosu, devlet tahvilleri ve menkul
kıymetlerin ihracı ile kaynak yaratan hükümetler bu sayede harcamalarını finanse etmeye
çalışmaktadır. Babu ve arkadaşları devlet borçlanmasının iki ana nedeni olduğunu ifade
etmişlerdir. Bunlar beklenen hükümet gelirinin yetersiz kalması ve devlet borcunun yeniden
yapılandırılmasıdır (Babu ve ark. 2015). Özellikle izledikleri liberal politikalar ile dış şoklara
maruz kalan ülke ekonomileri bu dalgalanmaları bertaraf etmek için sıkça borçlanma yoluna
gitmektedir.
Borçlanma iç borçlanma ve dış borçlanma olarak iki şekilde teşekkül etmektedir. İç
borçlar, siyasi otoritenin ülke sınırları içerisindeki kişi ve kurumlarda yerli para cinsinden
borçlanma olarak tanımlanırken dış borçlanma ise yabancı para birimi üzerinden
gerçekleşmektedir
2. Borçlanmanın ekonomik etkileri
Borçlanmanın ekonomi üzerine olan etkilerinin iç borç ve dış borç özelinde
değerlendirilmesi gerekir. İç borçlanmanın ekonomi üzerine olan etkileri pozitif ve negatif
olabilmektedir. Devletin borçlanarak yarattığı gelir özel sektör yatırımlarını tamamlar nitelikte
olursa ekonomik büyümeye sebep olabilmektedir. Devlet eliyle özel yatırımların
kolaylaştırılması “crowding-in” olarak adlandırılmaktadır. Borçlanma ile yaratılan kaynakların
toplam talebi de uyarması üretimi artırabilmektedir. Özel kesimin yeterli sermaye bulamaması
nedeni ile ya da tüketimden dışlamanın olmadığı bir alt yapı yatırımı olması nedeni ile
gerçekleştiremediği büyük ölçekli yatırımların devlet tarafından yapılması özel sektörün üretim
maliyetlerini düşürebilmekte bu durum üretimi artırabilmektedir. Bu sayede ekonomi istikrar
kazanmakta ve dengeli bir büyüme gerçekleşmektedir (Yamak ve Küçükkale, 1998).
Diğer taraftan devletin borçlanması ile paranın tüketim yerine devlet tahvil ve
bonolarına yönelmesinin tüketimin azalacağına dair görüşlerde bulunmaktadır. Bu durumda iki
ayrı etkinin ortaya çıkması olasıdır. Kısa dönemde hane halkının tüketimlerini ertelemesi
fiyatlar genel seviyesini düşürmektedir. Bu etki uzun dönemde verilen borçların faiziyle birlikte
ekonomiye dönmesi ile terse dönmekte, artan talep enflasyonist bir baskı oluşturabilmektedir
(Öztürk, 2015: 157-167). Ayrıca, kamu harcamalarının borçla finanse edilmesi özel kesim
yatırımlarını daha maliyetli hale getirebilmektedir. Borçlanma ile reel faiz oranlarının
yükselmesi nedeni ile özel kesim yatırımlarının maliyetinin artması “crowding-out” olarak
adlandırılmaktadır (Singh, 1999: 1445).
İç borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmaların sonuçları
ülke gruplarına ve kullanılan ekonometrik yöntemlere göre farklılık arz etmektedir. Bakare ve
arkadaşlarının 2016 yılında Nijerya için 1981-2012 yılları arasındaki verilerle yaptıkları
çalışmada, iç borçlanmanın ekonomik büyümenin sağlayıcısı olduğu sonucuna ulaşmışlardır
(Bakare, 2016). Atique ve Malik (2012), Pakistan için gerçekleştirdikleri çalışmada 1980-2010
döneminde iç borçlanmanın ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır. Lee ve Ng’de benzer olarak (2015), Malezya ekonomisi üzerine yaptıkları
çalışmada kamu borç yükünün artmasının milli geliri negatif yönde etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır. Veiga vd. (2014)
1950-2012 yılları için 52 Afrika ülke verisi ile
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gerçekleştirdikleri analizde yüksek kamu borç yükünün ekonomik büyümeyi azaltıcı etkilere
sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
İç borçlanma ile enflasyon arasındaki etkileşimin sorgulandığı çalışmalarda iç
borçlanmanın enflasyonu artırdığı yönünde bir uzlaşı vardır. Çetin (2005) çalışmasında,
Türkiye’nin 1989-2004 dönemi aylık verileri ile zaman serisi analizi gerçekleştirmiştir. Elde
edilen bulgulara göre kamu borcunun artışı faiz oranlarını artırdığı sonucuna ulaşmıştır.
Çalışmada elde edilen bir diğer sonuç kamu borçlanmasının fiyatlarda düşmeye neden
olmasıdır. Söz konusu düşüş ilgili literatürde kısa dönemdeki toplam talepte meydana gelen
daralma ile açıklanmaktadır. Zaman serisi yöntemiyle gerçekleştirilen diğer bir analizde
Almanya ekonomisi için 1991-2010 döneminde kamu borçlanması ile enflasyon arasındaki
ilişki sorgulanmış ve kamu borcunda meydana gelen artışların enflasyonu artırıcı etkisinin
olduğu ileri sürülmüştür (Nastansky vd., 2014),
Çoklu ülke grupları ile gerçekleştirilen panel veri analizleri ile de iç borç ekonomik
büyüme ilişkisi sorgulanmıştır Bon (2015) çalışmasında, 60 gelişmekte olan ülke için 19902014 dönemi verileri ile gerçekleştirmiş analiz sonuçlarında kamu borcunun artmasının
enflasyonu pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Nguyen (2015) benzer çalışmayı
gelişmekte olan 15 Asya ülke ekonomisi için gerçekleştirmiş 1990-2012 dönemi kapsayan
veriler ile yapılan analizde kamu borcunun enflasyon artışına neden olduğunu ileri sürmüştür
Peker ve Acar (2010), çalışmalarında, Türkiye’de iç borçlanma, faiz oranlarını ve
konsolide bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi sorgulamıştır. Analiz sonuçlarına göre uzun
dönemde iç borçlanma faiz oranları arasında pozitif yönlü ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır.
Dış borçların ekonomik performans üzerine etkisi iç borçlanmada olduğu gibi tartışma
konusudur. Borçlanılarak elde edilen yabancı kaynaklardan verimli bir şekilde kullanılması ile
ekonomik büyüme gerçekleşebilirken dış borçların yüksek faiz ile edinilmesi ve bu kaynakların
yüksek getiri sağlanmayan alanlara yönlendirilmesi ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir.
Dış borç ile ekonomik performans arasındaki ilişki ilgili literatürde borç fazlası teorisi
(debt overhang theory) ile açıklanmaktadır. Bu teoriye göre gelişmekte olan ülkelerde, büyük
miktarda birikmiş borcun ekonomik büyümeyi negatif yönde etkileyeceği ifade edilmektedir.
Bunun nedeni az gelişmiş ülkelerde gelecekte borcun, geri ödeme kabiliyetinden daha büyük
olacağı olasılığıdır. Bu durumda borçlanma daha yüksek maliyetle gerçekleşmekte, ve alınan
yüksek maliyetli borç yatırımları teşvik etmemektedir (Elbadawi et al., 1997).
Lin ve Sosin (2001:636-637) uzun vadeli dış borçların gelecekteki sermaye stokunu
azaltmasına rağmen ülkenin cari sermaye stokunda bir artışa ve ekonomik canlanmaya neden
olmaktadır. Baum vd. (2012) çalışmalarında, 1990-2010 dönemini kapsayan 12 Avrupa
ülkesinin verisi ile gerçekleştirdikleri analizde, dış borç ve ekonomik büyüme arasında
istatistiki olarak anlamlı pozitif yönlü bir ilişkinin olduğunu tespit etmiştir.
Dış borçlanmanın da etkisi kısa ve uzun dönemde farklılaşabilmektedir. Chudik vd.
(2013) 40 ülke için 1965-2010 dönemi verileri ile dış borç, enflasyon ve büyüme ilişkisini kısa
ve uzun dönem için sorgulamıştır. Elde edilen bulgulara göre kısa dönemde ekonomik büyüme
ile dış borçlanma arasında pozitif yönlü ilişki bulunurken bu ilişki uzun dönemde negatife
dönmektedir.
Cohen (1996) 1973-1992 yılları arasındaki verileri kullanarak kişi başına GSMH ile dış
borç arasındaki ilişkiyi sorgulamış borçlanmanın ekonomik büyümenin yavaşlattığı sonucuna
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ulaşmıştır. Pattillo vd. (2002) çalışmalarında, borçlanmanın belirli bir oranda ekonomik
büyümeyi teşvik edeceğini bir seviyeden sonra yavaşlatacağını ve etkinin yönünü negatife
çevireceğini ifade etmiştir. 1969-1998 yılları arasında 93 ülke için gerçekleştirilen çalışmada
milli gelirin %35-%4O’ı kadar borçlanmanın büyümeyi pozitif yönde etkileyebileceğini ifade
etmişlerdir. Bu eşiğin üzerinde borçlanma büyümeyi negatif yönde etkilemektedir. Hansen
(2001) 54 gelişmekte olan ülkenin 1974-1993 yılları arasındaki yıllık verileri ile
gerçekleştirdiği analizde dış borçların ekonomik büyümeye etkisini sorgulamıştır. Analiz
sonuçlarına göre dış borç stoku ile ekonomik büyüme arasında borç fazlası teorisinin
öngördüğü gibi negatif bir ilişki bulmuştur.
Dış borç ile enflasyon arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmalara bakıldığında dış borcun
daha çok enflasyona neden olduğu görülmektedir. Ulusoy ve Küçükkale (1996) çalışmalarında,
Türkiye için gerçekleştirdiği çalışmada 1950-1992 dış borçların uzun dönemde enflasyonu
artırdığını bu durumun ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Akan
ve Kanca (2015) çalışmalarında aynı çalışmayı 1980-2012 dönemi verileri ile gerçekleştirmiş
analiz sonuçlarında ekonomik büyümenin dış borçları ve enflasyonu arttırdığı sonucuna
ulaşmıştır. Analiz sonuçlarında dış borçlardaki değişmenin enflasyonu etkilediği sonucuna da
ulaşılmıştır.
3. Veri ve Metot
Çalışma kapsamında kullanılan veriler 2006 1. çeyrek - 2019 2. çeyrek dönemini
kapsayacak şekilde bir araya getirilmiştir. Kullanılan serilere ilişkin ayrıntılı tanımlamalar
Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1. Veri Tanımlamaları ve Kaynakları
İsim
Kaynak
Üretim Yöntemiyle, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, (2009=100),
GELİR
TÜİKa
Endeks
TÜFE
Fiyat Endeksi (Yurt İçi Üretici Fiyatları)(2003=100)
TÜİKa
İÇ
Türkiye Net İç Borç Stoku
HMBb
BORÇ
DIŞ
Türkiye Net Dış Borç Stoku
HMBb
BORÇ
FAİZ
3 Aya Kadar Vadeli TRY üzerinden Açılan Mevduatlar
TCMBc
a: Türkiye İstatistik Kurumu b: Hazine ve Maliye Bakanlığı c: Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası
Kod

Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik testi aynı seviyeden durağan seriler
için kullanılabilir. Serilerin seviye değerlerinin kullanıldığı VAR modeline dayalı bu metot,
birim kök içeren ya da eşbütünleşik seriler için asimptotik test istatistikleri geçersiz olduğundan
uygulanamazlar (Park ve Phillips, 1989; Sims vd., 1990). Toda ve Yamamato (1995) tarafından
geliştirilen modifiye edilmiş WALD testi (MWALD) Granger tipi nedensellik testinin
karşılaştığı bu sorunun üstesinden gelebilmektedir. Bu amaçla standart Granger nedensellik
analizinde kullanılan k gecikmeli VAR (k) modeline serilerin maksimum birim entegrasyon
seviyesi kadar gecikme eklenerek VAR (k+dmax) modeli tahmin edilmektedir. MWALD test
serilerin sadece k gecikmesi kadarlık kısmına uygulanmaktadır. Toda-Yamamato nedensellik
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testinde serilerin bütünleşme dereceleri veya aralarındaki olası eş bütünleşme ilişkisi,
nedensellik sınamasının geçerliliğini etkilememektedir. Bu açıdan serilerin farkı
alınmadığından uzun dönem enformasyon kaybı olmaz. Böylece test sonucunda elde edilen
nedensellik ilişkileri uzun dönemli olarak yorumlanabilir. İlerleyen dönemde, Hacker ve
Hatemi-J (2006:1494) özellikle küçük örneklem, normal dağılıma uymama ve hata teriminde
koşullu değişen varyans (ARCH) olması durumlarında MWALD testinin sapmalı olduğunu
ortaya koymuştur. Hacker ve Hatemi-J (2006) söz konusu sapmayı önlemek için Efron (1997)
tarafından geliştirilen bootstrap yöntemini önermişlerdir. Çalışmada bootstrap dağılımından
elde edilen kritik değerler kullanıldığında test performansının arttığı ortaya konulmaktadır
(Hacker ve Hatemi-J, 2006:1499). Bu bilgiler göz önünde bulundurularak nedensellik
analizimizde Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilmiş bootstrap dağılımından elde
edilen kritik değerlerle gerçekleştirilen MWALD testinin kullanılması tercih edilmiştir.
4. Bulgular
Nedensellik analizine geçilmeden önce serileri maksimum entegrasyon seviyesinin
belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için basitçe seriler birim kök testlerine tabi tutulmuştur. Bu
sayede Toda ve Yamamoto (1995) nedensellik testi VAR modeline eklenecek ilave gecikme
sayısı belirlenecektir. Maksimum entegrasyon seviyesini belirlemek için PP (Phillips ve Perron,
1988) birim kök sınamalarından yararlanılmıştır. Tablo 2’de uygulama serileri için
gerçekleştirilen birim kök testi sonuçları sunulmaktadır.
Tablo 2. PP Birim Kök Testi Sonuçları
Seviye
Seriler

Test
modeli
c

Test
İstatistiği
-1.8355

GELİR
c, tr

5.8849***

Olasılık
0.3597
0.0000

c

5.5535

1.0000

c, tr

5.8529

1.0000

c

3.7034

1.0000

c, tr

3.1307

1.0000

c

-1.2103

0.6635

c, tr

-2.2116

0.4735

c

-0.8208

0.8049

c, tr

-0.2774

0.9894

TÜFE

İÇ
BORÇ
DIŞ
BORÇ

FAİZ

Birinci Fark
Test
Olasılık
İstatistiği
0.0000
18.0649***
4.1562***
5.6766***
3.6525***
4.8673***
6.3304***
6.3518***
5.5337***
5.6553***

0.0018
0.0001
0.0078
0.0013
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Not: H0: Seri birim kök içermektedir. ***, ** ve * H0 hipotezinin sırasıyla yüzde %1, %5 ve %10 anlam düzeyinde
reddedildiğini göstermektedir. Phillips-Perron (2001) testi için bant genişliği Newey-West ile seçilmiştir. Spektral tahmin
metodu olarak Bartlett kerneli kullanılmıştır.
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GELİR serisi sabitli modelde birim kök içerirken trend içeren modelde durağandır. Bu
anlamda GELİR serisinin seviyede trend durağan olduğuna karar verilmiştir. Diğer seriler
TÜFE, İÇ BORÇ, DIŞ BORÇ ve FAİZ ise seviyede hem sabitli hem de sabit ve trend içeren
modellerde birim kök içermektedir. Bu serilerin birinci farkı alındığında seriler
durağanlaşmaktadır. Bir serinin entegrasyon seviyesi sıfır iken diğer serilerin entegrasyon
seviyesinin 1 olduğu bulgularına dayanarak nedensellik analizimiz için maksimum entegrasyon
seviyesinin 1 olduğuna (dmax=1) karar verilmiştir.
Birim kök sınamalarından sonra gerçekleştirilen bootstrap nedensellik testi sonuçları
Tablo 3’te özetlenmektedir. Analiz sonuçlarına göre Milli gelirden iç borç ve dış borca doğru
tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur. İç borçlanma enflasyonun ve dış borcun nedeni olarak
görülmektedir. Çalışmanın önemli bulguların biri ise analize dahil edilen milli gelir, enflasyon,
iç borç, dış borç ve faiz göstergelerinin tamamı dış borcun nedeni olarak görünmektedir.
Tablo 3: Bootstrap Toda-Yamamoto Nedensellik Testi Sonuçları
Açıklayıcı Değişkenler
İÇ
DIŞ
GELİR
TÜFE
FAİZ
BORÇ
BORÇ

Bağımlı Değişkenler

GELİR
TÜFE
İÇ
BORÇ
DIŞ
BORÇ
FAİZ

-

2.9064
(0.7144)
[0.7125]

5.3824
(0.3710)
[0.4047]

10.5998
(0.0599)
[0.1162]

4.1850
(0.5231)
[0.5362]

-

11.8589*
(0.0368)
[0.0805]

6.1355
(0.2933)
[0.3349]
10.6013
(0.0599)
[0.1093]

8.8277
(0.1161)
[0.1708]
6.4119
(0.2682)
[0.3132]
17.0080**
(0.0045)
[0.0247]

3.7629
(0.5840)
[0.5891]
15.4539**
(0.0086)
[0.0354]
18.7803**
(0.0021)
[0.0166]

4.4303
(0.4893)
[0.5131]
11.4594*
(0.0430)
[0.0933]

23.0689***
(0.0003)
[0.0088]

-

3.4824
(0.6261)
[0.6369]

2.3429
(0.8000)
[0.7932]

2.1057
(0.8343)
[0.8273]

1.1423
(0.9503)
[0.9488]

-

-

Notlar: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Kritik değerler 100000 tekrarlı bootstrap dağılımından elde
edilmiştir. ***, ** ve * bootstrap kritik değerleri kullanılarak, H0 hipotezinin sırasıyla %1, %5 ve %10 anlam
düzeyinde reddedildiğini göstermektedir. VAR modeli için en uygun gecikme sayısı Akaike enformasyon
kriteri ile k=1 olarak belirlenmiştir. PP (1988) birim kök testi sonuçlarına göre dmax=1 olarak belirlenmiştir.

5. Sonuç ve Değerlendirme
Özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında yıkılan Avrupa’nın inşasında kullanılan ve
1960’ların sonuna kadar yükselen Keynesyen politikalara göre devletin, sürdürülebilir olmak
kaydıyla borçlanması, devletin olağan bir kaynağı olarak görülmekteydi. İç borçlanma ile
başlayan borçlanmaya dayalı büyüme politikaları, 1970’li yıllarda yaşanan stagflasyon olgusu
sonrasında sorgulanmaya başlamış, artan borçlar gelişmekte olan ülkelerin uğraşması gereken
sorunların başına yerleşmiştir. Dış borçların ödenmesinde yaşanan güçlükler, ödemeler
bilançosunda meydana gelen açıklar ve borcun monetizasyonu ekonomik krizleri tetiklemiş,
ortaya çıkan bu sorunlar borçlanarak gerçekleşecek olası bir büyümenin başarısında da
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sorgulanmasına neden olmuştur. Günümüzde halen gelişmekte olan bazı ülkeler borçlanarak
büyümeyi hedeflemektedir.
Borçlanmanın ekonomik performans üzerine olan etkileri pozitif ya da negatif
olabilmektedir. İç borçlanmanın ekonomi üzerine olan etkilerine baktığımızda alınan borcun ne
amaçla alındığı ve yapılan yatırımların amacı doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmediği önem
arz eder. Özellikle borç alan kamu kesiminin hesap verilebilirliğinin az olması nedeniyle
kaynakları siyasi amaçlar için kullanması, ya da seçim dönemlerinde seçmenin politik
miyopluğundan yararlanarak yatırımların oy kaygısı ile verimli olmayan alanlara yapılması
ekonomik performansı olumsuz etkileyebilmektedir. Diğer taraftan devletin borçlanarak
yarattığı gelir, özel sektör yatırımlarını tamamlar nitelikte olursa ekonomik büyümeye sebep
olabilmektedir. Dış borçların ekonomik performans üzerine etkisi iç borçlanmada olduğu gibi
farklılaşabilmektedir. Borçlanılarak elde edilen yabancı kaynakların verimli bir şekilde
kullanılması ile ekonomik büyüme gerçekleşebilirken dış borçların yüksek faiz ile edinilmesi
ve bu kaynakların yüksek getiri sağlanmayan alanlara yönlendirilmesi ekonomik performansı
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu süreçte enflasyon, faiz oranları, bütçe açıkları gibi
makroekonomik göstergelerin değişiminin izlenmesi ve bu değişimin nedenlerinin
sorgulanması gerekmektedir. İç ve dış borçlanmanın makroekonomik göstergeler ile olan
etkileşimini sorgulamak ve bu alanda uygulanacak politikalara katkı sağlamak amacıyla yapılan
çalışmada, Türkiye’nin iç ve dış borcunun enflasyon, faiz ve ekonomik büyüme ile olan
etkileşimi sorgulanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’nin 1998-2019 yılları arasındaki
çeyrek dönemlik iç borç, dış borç, milli gelir ve enflasyon arasındaki nedensellik ilişkisi
sorgulanmıştır.
Analiz sonuçlarına göre milli gelirden iç borç ve dış borca doğru tek yönlü nedensellik
ilişkisi mevcuttur. Bu sonuca göre ülkenin milli gelirinin artması daha büyük borçlanmaya
neden olmaktadır. Bu durum iki şekilde yorumlanabilir. Uygulanan politikalar ile alınan iç ve
dış borca dayalı büyüme patikası oluşturulmuştur. Diğer taraftan alınan borçlar daha önce
alınmış borçların finansmanında kullanılmış olabilir. Bu durumda bakılması gereken enflasyon
ve faiz oranlarında meydana gelen değişimdir. İç borcun kısa vadede tüketimi azaltıcı ve
enflasyonu baskılayıcı etkisi olmasına rağmen bu etki uzun dönemde faiz oranlarının da
yükselmesiyle enflasyonist bir etkiye dönüşmektedir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre iç
borçlanmadan enflasyona doğru nedensellik ilişkisine rastlanılmıştır. Bu durumda iç
borçlanmanın uzun dönemde yatırım maliyetlerini artırması nedeniyle büyümenin önünde
engel teşkil edeceği söylenebilir. Analiz sonuçlarına göre, iç borçlanma aynı zamanda dış
borcun nedeni olarak da görülmektedir. Bu durum iç borcun dış borçla finansmanına işaret
etmektedir. Ayrıca söz konusu finansman anlayışı ülke ekonomisini olası dövizde meydana
gelen dalgalanmalar ile ortaya çıkan krizlerde daha kırılgan hale gelmektedir.
Çalışmanın önemli bulguların bir diğeri ise analize dahil edilen milli gelir, enflasyon, iç
borç ve faiz göstergelerinin tamamı dış borcun nedeni olmasıdır. Dış borç ekonomik büyümeyi
sağlayabilirken aynı zamanda iç borcun artmasına, faiz oranlarının yükselmesine ve enflasyona
neden olmaktadır.
Genel bir değerlendirme yapılırsa Türkiye her ne kadar iç ve dış borca bağlı olarak
büyüyebiliyor olsa da faizlerin yükselmesi ve uzun dönemde dış borç yükünün artmasıyla ülke
ekonomisi daha kırılgan hale gelmektedir.
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ÇEVRE YÖNETİMİNDE ZİRAİ KARANTİNA UYGULAMALARI
Zirai Karantina Müdürlüklerinin Yapısı, İşlevi ve Çevre Yönetimi İçin Önemi
Dr. Öğr. Üyesi Eylem BEYAZIT
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET
Zirai mücadele ve zirai karantina uygulamaları ülkemizde çevre, insan ve hayvan sağlığı
açısından oldukça önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Zirai mücadele sürecinin yapısal
olarak başta çevre olmak üzere insan sağlığı açısından üstlendiği rol, özellikle yerel düzeyde
çevre sorunlarının ağırlaşan görünümüyle birleşince önem kazanmaktadır. Türkiye’de yasal ve
yönetsel yapının değişen koşullarda yeniden ele alınması, esasen çevresel sorunlara yerel
düzeyde çözüm arayışlarını da içine alan bir anlayışın ürünüdür.
Özellikle bitki ve hayvan popülasyonu açısından sınırlardaki güvenliğin arttırılması, bitki
pasaportu gibi uygulamalar ülkemiz açısından da son dönemlerde sık sık gündeme gelmektedir.
Endemik bitki ve hayvanlar konusunda uluslararası çevre sistemi, sonuç itibariyle kimi
ülkelerin yararına işlerken Türkiye bu sistemin gerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla yapısal
düzenlemelerin öncelikle ele alınıp uygulanması, kamu yönetiminde köklü yasal düzenlemeler
yapılması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışma, hem uluslararası düzenlemeler hem de ulusal düzenleme ve yeterlilikler
açısından öne çıkan “zirai karantina” uygulamalarının mevcut yapısal düzenlemeler içindeki
yerini ve önemini ele almakla birlikte, ileri sürülen yasal çerçeve önerilerini çevre ve insan
sağlığı açısından çözümleme konusu yapmaktadır. Özellikle Zirai Karantina Müdürlükleri
bağlamında ülkemizdeki zirai karantina uygulamalarının çevre yönetimi açısından etkin bir
yapıya kavuştuğu söylenemez. Özellikle yapısal ve hukuksal sorunlar, yeni yasal düzenlemeleri
gündeme getirirken, söz konusu etkin yönetim için, mevcut uygulamaları da aşan, ilgili bütün
tarafların işbirliğine dayalı bir sistem üzerinde yeniden düşünmek gerekmektedir. Bu bağlamda
sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin karar ve uygulama süreçlerinde yer alması
önem kazanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Çevre Yönetimi, Zirai Karantina, Zirai Karantina Müdürlükleri
1.

Giriş

Çevre, insan ve hayvan sağlığı bağlamında zirai mücadele ve zirai karantina uygulamaları
ülkemizde oldukça önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Zira son yıllarda ulaştırma
sektöründeki gelişmelere paralel küresel ticaret boyutlarının genişlemesiyle birlikte çevre
sağlığı açısından zararlı türler türlerin mobilizasyonu hızlı bir şekilde artmakta; zararlı
organizmalar yeni alanlara yerleşerek önemli çevre sorunlarına yol açmaktadırlar. Bu nedenle
zararlı organizmaların uluslararası ticaret yoluyla yayılmasını önlemek amacıyla yapılan zirai
karantina faaliyetleri artık eskisinden daha önemli hale gelmektedir. Zirai mücadele sürecinin
yapısal olarak üstlendiği rol günümüzde çevre sorunlarının ağırlaşan görünümüyle birleşince;
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Türkiye’de yasal ve yönetsel yapının değişen koşullarda yeniden ele alınması zorunluluğu
ortaya çıkmıştır.
Küresel ticaret potansiyelinin artmasıyla birlikte çevre sağlığı açısından sınırlardaki
güvenliğin arttırılmasına yönelik faaliyetler ve bitki pasaportu gibi uygulamalar son
dönemlerde sık sık gündeme gelmektedir. Bu bağlamda uluslararası çevre sistemi, kimi
ülkelerin yararına işlerken ülkemiz bu sistemin gerisinde kalmaktadır. Bu çalışma çevre
yönetimi içerisinde aslında oldukça büyük önem taşıyan; gerek uluslararası düzenlemeler
gerekse de ulusal düzenleme ve yeterlilikler açısından öne çıkan “zirai karantina”
uygulamalarının mevcut yapısal düzenlemeler içindeki yerini ve önemini ele almaktadır. Bu
bağlamda ileri sürülen yasal çerçeve önerileri çevre ve insan sağlığı açısından çözümleme
konusu yapılmaktadır.
Çevre yönetiminde zirai karantina uygulamalarını konu alan bu çalışmada çevre ve zirai
karantina kavramları arasındaki ilişki incelendikten sonra, çevre yönetimi dizgesi içerisinde
zirai karantina müdürlüklerinin yeri ele alınmaktadır. Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde
Türkiye’de zirai karantina müdürlüklerinin yapısı, nitelikleri ve işlevleri yer almakta; bu
bağlamda uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya
çalışılmaktadır.
2.

Çevre ve Zirai Karantina

Kavram olarak çevre ilk başlarda anlaşılabilir bir içeriğe sahip olmakla birlikte
derinlemesine analiz edildiği zaman, sınırlarının belirgin bir şekilde çizilemediği ve karmaşık
bir kavram olduğu görülmektedir. Genel olarak çevre, insan faaliyetleri ve canlı varlıklar
üzerinde hemen ya da uzunca bir süre içinde dolaylı ya da dolaysız bir etkide bulunabilecek
fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal etkenlerin belirli bir zamandaki toplamı şeklinde
tanımlanmaktadır (Keleş ve Hamamcı, 2005: 32). Çevre, canlıların içinde bulunduğu ve tüm
yaşamsal faaliyetlerini sürdürdüğü ortamlardır. Keleş ve Hamamcı (2005: 32) kavramı daha da
açarak çevrenin, insanların diğer insanlarla olan karşılıklı ilişkilerini, insanların bu ilişkiler
sürecinde birbirlerini etkilemesini; insanların kendi dışlarında kalan bitki ve hayvan türleri gibi
tüm canlı varlıklarla olan karşılıklı ilişkilerini ve etkileşimini; insanların canlılar dünyası
dışında kalan ama canlıların yaşamlarını sürdürdükleri ortamdaki hava, su, toprak, yeraltı
zenginlikleri ve iklim gibi tüm cansızlarla olan karşılıklı ilişkilerini ve bu ilişkiler
çerçevesindeki etkileşimini ifade ettiğini söylerler.
Karantina kavramı ise insanlığın gündemine “kara ölüm” olarak bilinen veba hastalığının
Ortaçağ’da Avrupa’nın dörtte birinin ölümüne neden olmasıyla girmiştir. MacKenzie’ye göre
(aktaran Albas ve Yıldız, 2018: 101) veba hastalığının Avrupa’da yayılmasıyla birlikte çeşitli
araştırma ve gözlemler sonucunda enfeksiyonun bünyeye girişinden belirtilerin ortaya
çıkmasına kadar geçen sürenin 40 günden az olduğu tespit edilmiş ve bu nedenle enfeksiyonu
taşıdığından şüphelenilen gemilerde bulunan yolcular ve mürettebatın gemiden karaya
inmesinin yasak olduğu bu süreç Latince kırk gün anlamına gelen “quadraquinta” kelimesinden
türeyen “karantina” kavramı ile ifade edilmiştir. Önceleri yalnız insanlarla ilgili salgın
hastalıkların ortaya çıkması için geçmesi gerekli gün sayısını kapsayan bu kavram zamanla
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hayvan ve bitki hastalıkları için de kullanılmaya başlanmıştır. Böylece bugünkü anlamın
karşılığı olan, her türlü bitki ve bitkisel materyalin ülkeye giriş ve çıkışındaki kontrollerinin
yapıldığı uygulamalar bütününü içine alan zirai karantina çalışmaları ortaya çıkmıştır.
Zirai karantina, karantina organizmalarının girişi ve/veya yayılmasını önlemek ya da
bunların resmi kontrollerini gerçekleştirmek için tasarlanan faaliyetlerin tümüdür. Zirai
karantinayı “her türlü bitki ve bitkisel kökenli materyalin ülkeye giriş, çıkış ve ülke içinde
dolaşımında uygulanan; kanun, tüzük ve yönetmeliklere dayalı; bitki sağlığı açısından tehlikeli
hastalık ve zararlıları dikkate alarak yapılan muayene, kontrol ve diğer faaliyetleri içeren bir
çalışmalar bütünü” şeklinde tanımlanmak mümkündür (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,
2016).
İç karantina ve dış karantina olmak üzere ikiye ayrılan zirai karantina faaliyetlerinde iç
karantina; yurda girmiş fakat henüz tümüyle yayılmamış tehlikeli hastalıklar ile bunların temiz
bölgelere bulaşmaması, yayılmaması, yerleşmemesi için alınan yok edici, sınırlayıcı,
uzaklaştırıcı faaliyetleri içine alan uygulamalar iken dış karantina; bir ülkede bulunmayan veya
o ülkenin bazı bölgelerinde az oranda görülen tehlikeli hastalıklar ile ithali yasak bitkilerin
ülkeye sokulmasını önlemek ve ülke içerisinde bulunup da temiz bölgelere bulaşmasından
korkulan hastalık ve zararlılar ile bunları taşıyan her türlü aracın ülke içerisinde taşınmalarına
engel olmak için alınması gerekli olan kanuni tedbirler ve yapılan her türlü kontrolü kapsayan
işlemlerdir (Zirai ve İktisadi Rapor, 2010: 100).
Dış karantina uygulamaları ihracatta ve ithalatta dış karantina olmak üzere iki yönden ele
alınıp incelenmektedir. İhracatta görülen zirai karantina faaliyetleri dış ülkelere ihraç olunacak
tarımsal ürünlerin alıcı ülke ve transit geçirilecek ülkelerin karantina koşullarına uygun olarak
hazırlanmasını sağlayan kontrolleri içine almaktadır. Söz konusu kontroller inspektörler
aracılığıyla yapılmaktadır 1. Yapılan bu kontroller sonucunda Bitki Sağlık Sertifikası veya İhraç
İzin Belgesi düzenlemektedir. Zira her ülkenin kendine özgü zirai karantina mevzuatı
bulunmaktadır. Bu mevzuatlarda o ülkeye ait tehlikeli böcekler, hastalıklar ile ithali yasak veya
şarta bağlı bitkiler ve transit hükümleri yer almaktadır. Zirai karantina inspektörleri ihracat ile
ilgili kontrollerde alıcı ülkenin yürürlükteki zirai karantina hükümlerine göre hareket etmek
zorundadırlar. İthalattaki zirai karantinada ise amaç ülkede bulunmayan veya düşük oranda
bulunan tehlikeli etmenlerin, ithali yasak bitkilerin ülkeye girişini önlemektir. İnspektörler
ithalat işlerinde de bulundukları ülkenin mevzuatına göre kontrollerini yürütmektedirler.
Günümüzde zirai karantina faaliyetleri yalnızca tarımsal ürünlerin kontrolünü değil aynı
zamanda zirai ilaç ve alet kontrollerini de içine alan geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır
(Orman Genel Müdürlüğü, 2016: 15).
Günümüzde ihracatın büyük bir bölümünü tarım ürünleri ve tarıma dayalı sanayi
ürünleri oluşturmaktadır. Bu bakımdan dış ülkelere gönderilecek ürünlerin hastalık
yönünden temiz olması, alıcı ülkelerin zirai karantina mevzuatına uygun olarak sevk
İnspektör; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin serbest bölgeler dâhil Türkiye Gümrük Bölgesine
giriş, çıkış ve Türkiye Gümrük Bölgesinden transit geçişi esnasında bitki sağlığı amaçlı her türlü resmi kontrolleri
yaparak gerekli belgeleri düzenlemek üzere Bakanlık tarafından eğitilmiş ve resmi kontrol yetkisi verilmiş
kontrol görevlisidir (Bitki Karantinası Yönetmeliği, 2011).
1
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ve tesliminin yapılması gerekmektedir. Alıcı ülkelerin istekleri doğrultusunda
hareket etmek dış ticaretin gelişmesinin yanı sıra diğer ülkelerle rekabet edebilmek
açısından da oldukça önemlidir.
3.

Çevre Yönetimi ve Çevre Yönetiminde Zirai Karantina Müdürlükleri

Çevre, çevrenin korunması, çevre kirliğinin önlenmesi, sahip olunan çevresel değerler ile
kültürel ve tarihi mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması her ülke açısından büyük
önem taşımaktadır. Bu nedenle konunun önemine istinaden bir taraftan uluslararası düzeyde
çalışmalar yürütülürken, diğer taraftan da her ülke kendi ulusal çevre hukukunu ve çevre
yönetimini oluşturmaktadır (Coşkun, Ak ve Yıldırım, 2018: 43).
Kamu örgütlenmesi içerisinde çevre yönetimi gelişmiş bir kavramdır. 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nda (1983) çevre yönetimi “idari, teknik, hukuki, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel
araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve gelişmesini
sağlamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde belirlenen politika ve stratejilerin
uygulanması” şeklinde ifade edilmekte; “insan, bitki ve hayvan varlığının dengeli ve sağlıklı
yaşaması için gerekli doğal kaynakların değerlendirilmesi, üretilmesi, ulaşımı ve tüketimi
sırasında ortaya çıkabilecek olumsuzlukları saptamak, olumsuzluklara çözüm yolu aramak ve
çözüm yollarını uygulama alanına yaymak için yapılan planlama, eşgüdüm, haberleşme,
denetim ve yürütme işlevlerini” kapsamaktadır (Yaşamış, 1995: 69).
Toprak, su, hava gibi doğal kaynakların, çevresel açıdan kabul edilebilir uygulamalar
yoluyla kullanılması yani “çevresel kaynakların, insan gereksinimlerinin karşılanması için
kullanımı döngüsünün yönetimini” içinde barındıran bir olgu olarak çevre yönetiminin;
çevrenin dengesini korumak, sürdürülebilir ve kaliteli bir fiziki çevreye ulaşmak, çevre
kirliliğini ve çevresel bozulmayı önlemek, çevre politikalarıyla idari çevre yönetim kapasitesini
güçlendirmek, çevre kalitesini arttırmak, var olan politikaları çevreye uyumlu hale getirmek
şeklinde özetlenebilecek amaçları da bulunmaktadır (Yaşamış, 1995; Karaman, 1996; Baykal,
2010a).
Çevre yönetimi dizaynında belirlenen amaçlara ulaşmak için koruma, onarma, geliştirme
işlevleri yerine getirilmelidir. Çevre yönetiminin koruma işlevi önleyici niteliktedir ve çevreye
zarar verilmeden, gelecekteki gelişmeler hesaba katılarak, doğal ve yapay çevre ile canlı
yaşamının zarar görmesini önlemek hedeflenmektedir. Onarma işlevinde çevre sorunlarını
ortadan kaldırarak, zarar gören çevrenin eski haline getirilmesi ve çevre üzerinde zararlı
sonuçlar ortaya çıkıp dönülemeyecek noktalara varıldığında da bu etkilerin giderilmesi
amaçlanmaktadır. Yeni bir anlayışın ürünü olan geliştirme işlevinde ise temel amaç verilen
zararlar sonucu bozulan ve dengesini yitiren çevrenin yeniden denge durumuna
kavuşturulmasını, korunmasını ve onarılmasını sağlamaktır (Keleş ve Hamamcı, 2005: 27).
Çevre yönetimiyle ilgili birimler, bölgesel ve yerel çevre sorunlarının daha iyi
belirlenebilmesi ve alınacak önlemlerde etkili olunabilmesi için, çevresel hedefler belirlemek,
bu hedefleri gerçekleştirecek örgütlenmeleri sağlamak ve mevcut çevresel kalite koşullarını
saptamak amacıyla çeşitli planlar yapmak durumundadırlar (Yaşamış, 1995: 44). Bunun için de
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çevre konusunda kısa, orta ve uzun vadeli politikalar oluşturularak, çevre ile ilgili kurumların
ve sınai kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek gerekmektedir (Baykal, 2010a: 480).
Zirai mücadele ve zirai karantina uygulamaları ülkemizin tarımsal yapısı, tarımsal üretimin
miktar ve kalitesi, çevre, insan ve hayvan sağlığı ve bu eksende yer alan tüm ilişkiler açısından
oldukça önemli bir çalışma alanını oluşturmaktadır. Zirai karantina gerek ihracatta, gerekse
ithalatta vazgeçilemeyecek faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle uluslararası işbirliğini gerektiren
ve dünyanın her ülkesinde uygulanan teknik bir hizmettir. Merkezi Roma’da bulunan
Uluslararası Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesi
(IPPC) imzalanmış ve bu anlaşmada üye devletlerin bitki kaynaklarının korunması için kanuni
tedbirler alınması ve bunların kuvvetlendirilmesi konusunda prensipler kabul edilmiştir (Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2013: 64). Türkiye de FAO’ya üye ülkelerden birisidir.
Zirai karantina çalışmaları artık günümüzde bütün ülkelerce benimsenmiş, bu bağlamda
kanun ve yönetmeliklerle yapılacak çalışmalar belirlenmiştir. Dünyada birçok ülke hastalıkların
yayılımının hemen öncesinde önleyici tedbirleri almanın en iyi strateji olduğunun bilinciyle
bitki korumaya yönelik yasaları yürürlüğe koymaya ve bu yasaların uygulanmasından sorumlu
ulusal bitki koruma hizmetlerini kurmaya başlamışlardır (Ebbels, 2003). Özellikle uluslararası
ticaret hacminin büyümesiyle birlikte bu ihtiyaç daha da hissedilir olmuştur. Bu bağlamda
Dünya Ticaret Örgütü, bu ihtiyaca cevap vermek için Sağlık ve Bitki Sağlığı Antlaşmasını
(SPS) yürürlüğe koymuş; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Uluslararası Bitki Koruma
Sözleşmesini onaylayarak uluslararası ticarete konu edilecek bitki, bitkisel ürün ve diğer
maddeler için uluslararası bitki sağlığı standartları oluşturulmuştur. Karantina önlemlerinin
uygulanması ve denetlenmesi sürecinde ulusal bitki koruma organizasyonlarına destek vermek
ve tavsiyelerde bulunmak amacıyla Avrupa ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Teşkilatı
(EPPO) gibi bölgesel bitki koruma organizasyonları kurulmuştur 2. Zirai mücadele konusu ile
ilgili Avrupa Birliği’nde Bitki Sağlığı Direktifi, Sınırlarda Muayene İşleri, Bitki Pasaportu,
İnspektör Talimatı gibi çeşitli direktifler uygulanmaktadır. AB’ye üye ülkeler farklı
düzenlemeler ile kendi iç piyasalarını kamu yararı ilkesine uygun olarak yapılandırmaktadırlar
(Başkent, 2007; Altekin, 2008).
Karantina kontrolleri, ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü çatısı altında Zirai Karantina Müdürlükleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.
4.

Türkiye’de Çevre Yönetimi ve Zirai Karantina Müdürlükleri

Türkiye’de çevre yönetiminin gelişimi, yaşanılan çevre sorunları, çevre sorunlarının ortaya
çıkması ve çevre hukukunun gelişimi ile paralellik göstermiştir. Türkiye’nin kırdan kente göç
akınları ve beraberinde gelen çarpık kentleşme ve altyapı problemleri, enerji, sanayi ve turizm
sektörlerindeki hızlı büyümeler gibi etkenler ile birlikte gittikçe artan oranda çevre sorunları ile
karşılaşması kaçınılmaz olmuştur (Türkiye Çevre Vakfı, 2001: 93).

Zirai karantina uygulamalarında işbirliğinde bulunulan uluslararası kuruluşlarla ilgili daha
ayrıntılı bilgi için bakınız; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2013).
2
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Türkiye’de çevre yönetimi dönemsel olarak; örgüt, ardından genel müdürlük ve sonrasında
müsteşarlık ve nihayetinde bakanlık adları altında bir seyir takip etmiştir. Çevrenin
korunmasına yönelik temel politikaların belirlenmesi, konuyla ilgili plan ve projelerin
hazırlanması, bunların uygulanmasında ilgili bakanlık ve kuruluşlar arasında koordinasyonun
sağlanması amacıyla ilk olarak 1978 yılında “Başbakanlık Çevre Örgütü” kurulmuştur. Çevre
konularını bütünleşik olarak ele almak üzere 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
yürürlüğe girmiş ve 1984 yılında Başbakanlığa bağlı, tüzel kişiliğe sahip bir kurum olarak
“Çevre Genel Müdürlüğü” kurulmuş ve bu müdürlük Çevre Kanunu’nu uygulamakla sorumlu
kılınmıştır. 1989 yılında 389 sayılı “Çevre Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname” ile çevre örgütlenmesi Müsteşarlık şeklinde yapılanmıştır. Yine
1989 yılında çevre koruma ile ilgili bir diğer kurum olarak Başbakanlığa bağlı “Özel Çevre
Koruma Kurumu Başkanlığı” kurulmuştur. 1991 yılında Çevre Bakanlığı olarak
örgütlenilmiştir. 2003 yılında ise “Çevre Bakanlığı” “Orman Bakanlığı” ile birleşerek “Çevre
ve Orman Bakanlığı” adını almıştır. 2011 yılında da Çevre ve Orman Bakanlığı’nın çevre
kanadı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tek çatı altında bir araya getirilerek “Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı” kurulmuştur (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan,
2017: 24-25).
Tarım ve Orman Bakanlığı da çevre yönetiminin önemli bir ayağıdır. Tarım sektörünün ve
kırsal alanın, kalkınma plan ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için
gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılması amacını taşıyan ve 2006
tarihinde yasalaşan 5488 sayılı Tarım Kanunu’nda tarım politikaları ilkelerinin sıralandığı 5.
maddenin (e) bendinde yer alan “sürdürülebilirlik, insan sağlığı ve çevreye duyarlılık ilkesi”
şeklindeki ifade çevre yönetimine yönelik bir ifadedir (Tarım Kanunu, 2006).
Tarım Bakanlığı’nın çevre yönetiminde yetkili kılındığı alanlar; kara avcılığı, zirai ilaç
kullanımı, su ürünleri, mera ve otlakların kullanımının belirlenmesi ile ilgilidir. Tarım
Bakanlığı’nın görevleri arasında üretim, tüketim ve girdi ihtiyaçları ile toprak, su, bitki, hayvan
varlığı ve benzeri doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi, tarım dışı kullanıma ayrılacak
alanları belirlemek, zirai mücadele ve karantina planlarını yapmak, zirai mücadele ilaçlarının
kullanım esaslarını belirlemek, bu ilaçların insan, hayvan ve çevreye zarar vermeyecek şekilde
kullanılması için gerekli denetlemeleri yapmak bulunmaktadır. Bütün bu görevlerin çevresel
değerleri gözeten görevler olduğunun altını çizmek gerekir (Baykal, 2010b).
Tarım ve Orman Bakanlığı bu bağlamda bitki ve bitkisel ürünlerde ekonomik anlamda
kalite ve verim kayıplarına neden olabilen zararlı organizmanın mücadelesi ve yeni zararlı
organizmaların ülkemize taşınmasını önleyici zirai karantina ve zirai mücadele hizmeti de
vermektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hiyerarşik yapısı içerisinde bulunan Tarım
Reformları Genel Müdürlüğü’ne bağlı “Tarımsal Çevre ve Doğal Kaynakları Koruma Daire
Başkanlığı” da Türkiye’de çevre yönetiminin önemli bir parçasıdır. Tarım ve Orman
Bakanlığı’nın ilgili birimleri, küresel iklim değişiklikleri, tarımsal çevre, kuraklık, çölleşme,
diğer tarımsal afetler ile ilgili hizmetleri yürütmek, rekabetçi bir tarım sektörünün
oluşturulması, fiziki potansiyelin, çevre ve arazinin geliştirilmesi, kırsal alanlardaki yaşam
kalitesinin ve ekonomik çeşitliliğin iyileştirilmesi, yerel kırsal kalkınma kapasitesinin
oluşturulması için programlar hazırlamak, uygulamak ve izlemek şeklinde özetlenecek görev
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tanımlarına istinaden Zirai Karantina Müdürlükleri ile koordineli olarak görev yapmaktadırlar
(Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan, 2017: 13).
Türkiye’de yürürlükte olan çoğu kanun, tüzük ve yönetmelik ile çevresel değerlerin
korunması hukuki güvence altındadır. Görmez’e göre (1989: 9) bu hukuki düzenlemelerde
çevrenin korunması kavramına dolaylı olarak yer verilmiş, genel olarak insan sağlığı ve
yerleşimleri ile ilgili konular ele alınmış ve yasal koruma sağlanmıştır. Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu bu düzenlemeler arasında önemi yeterince kavranmamış ama aslında çevre
sağlığı açısından hayati öneme sahip bir hukuki düzenlemedir.
Türkiye’de zirai karantinaya karşı ilk işlem 1875 yılında Sadaret Makamının filokseralı
(asmabiti) yerlerden gelecek asma çubuklarının ülkeye sokulmamasını emrettiği bir yazıdır.
Zirai Karantina Müdürlükleri önceleri Ziraat Müdürlüğü bünyesinde “Gümrük Karantina
Laboratuvarı” iken, 1953-1957 yılları arasında “Zirai Karantina ve Fumigatualar
Mütehassıslığı” şeklinde zirai karantina çalışmaları yürütülmüştür. 15.05.1957 tarihinde kabul
edilen 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nda “Zirai Karantina ve
Fumigatua Müdürlüğü” adını alarak Tarım Bakanlığı’na bağlı müstakil bir kuruluş haline
gelmiştir (Başkent, 2007: 3-4).
Zirai Karantina Müdürlükleri ilk olarak 1957 yılında İzmir, İstanbul, Hatay’da
(İskenderun) kurulmuştur. 1966 yılından itibaren Bakanlık, bölge çapında hizmet görülebilmesi
amacıyla kurumun görev sınırlarını genişletmiş ve adını “Bölge Zirai Karantina Müdürlüğü”
olarak değiştirmiştir. 1972 yılında Mersin ilinde bir müdürlük kurulmuştur. 1985 yılında
yapılan reorganizasyon ile Zirai Karantina Müdürlükleri lağvedilmiş ve yeni kurulan Tarım İl
Müdürlüğü bünyesine alınmıştır. Ancak sadece 9 ay sonra müdürlüğün görevlerinin özellik arz
etmesi nedeniyle Tarım İl Müdürlükleri bünyesinden alınarak Zirai Karantina Müdürlüğü adı
altında faaliyetler devam etmiştir. 1999 yılında Samsun, Trabzon’da; 2001 yılında ise
Antalya’da müdürlükler kurulmuştur. 1996 yılından 2000 yılına kadar Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı’na doğrudan bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren müdürlükler, 2000-2008 yılları
arasında bulundukları bölgedeki Tarım İl Müdürlüklerine bağlı olarak ve 2008 yılından itibaren
yine doğrudan Bakanlığa bağlı kuruluş olarak hizmet vermeye devam etmişlerdir. Daha
sonraları 2011 yılında 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilatı ve Görevleri
Hakkında KHK ile Zirai Karantina Müdürlükleri yeniden yapılanmıştır. Söz konusu KHK ile
Artvin, Bursa, Ağrı, Ankara, Şırnak’ta da Zirai Karantina Müdürlüklerinin kurulmasına karar
verilmesiyle birlikte müdürlük sayısı 12 (oniki) olmuştur. Ülkemizdeki mevcut zirai karantina
müdürlüklerinin kuruluş yılları ve personel yapısını aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Tablo1):
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Tablo-1: Türkiye’deki Mevcut Zirai Karantina Müdürlükleri
Zirai Karantina
Müdürlükleri

Kuruluş
Yılı

Ağrı

2011

Ankara

2011

Antalya

2001

Artvin

Personel Yapısı

Zirai Karantina
Müdürlükleri

Müdür (Mühendis)
Müdür Yrd. (Mühendis)
3 İnspektör (Mühendis)
1 Ziraat Teknikeri

Müdür (Mühendis)
Müdür Yrd. (Mühendis)
7 kişi İnspektör
(Mühendis)
1 kişi Sivil Savunma
Uzmanı
1 kişi Daktilograf
2 kişi Tekniker
1 kişi Sayman
3 kişi Teknisyen
1 kişi 4/C

Müdür
Müdür Yrd.
30 kişi Mühendis
2 kişi Laborant
4 kişi Tekniker
2 kişi Sayman
1 kişi Teknisyen
1 kişi Programcı
1 kişi Bilgisayar İşletmeni
1 kişi V.H.K.İ
5 kişi 4/C

2011

Bursa

2011

İstanbul

İzmir

Mersin

Samsun

Müdür
2 işi Sayman
1 kişi Sivil Savunma
Uzmanı
11 kişi İnspektör
(mühendis)
3 kişi Mühendis
2 kişi Tekniker

Şırnak

Kuruluş
Yılı

3

Personel Yapısı

1957

Müdür (Mühendis)
Müdür Yrd. (Mühendis)
15 kişi İnspektör
(Mühendis)
4 kişi Lab. Uzmanı
(Mühendis)
2 kişi Lab. Uzmanı (4/B
Mühendis)
1kişi Bilgisayar Müh.
6 kişiTekniker
5 kişi Şef
1 kişi Sayman
1 kişi Laborant
3 kişi Teknisyen
2 kişi V.H.K.İ
14 kişi 4/C

1957

Müdür (İnspektör
Mühendis)
Müdür Yrd. (İnspektör
Mühendis)
20 kişi İnspektör
(Mühendis)
11 kişi Mühendis
1 kişi Sağlık Teknikeri
1 kişi Laborant
1 kişi Sayman
1 kişi Muhasebe Yetkilisi
4 kişi Şef
2 kişi Tekniker
3 kişi V.H.K.İ
4 kişi İşçi
4 kişi Hizmetli
2 kişi 4/C

1972

Müdür
Müdür Yrd.
20 kişi İnspektör
(Mühendis)
36 kişi Ziraat Mühendisi
1 kişi Kimyager
5 kişi Laborant
2 kişi Sayman
1 kişi Bilgisayar
Mühendisi
3 kişi Bilgisayar İşletmeni
6 kişi Sözleşmeli Personel
3 kişi Şef
7 kişi Tekniker
4 kişi Teknisyen
4 kişi Memur
6 kişi İşçi
2 kişi Hizmetli

1999

Müdür
Müdür Yrd. (Mühendis)
18 kişi İnspektör
(Mühendis)
3 kişi Tekniker
3 kişi Teknisyen
10 kişi İdari Personel
4 kişi İşçi

2011

Müdür
Müdür Yrd. (Mühendis)
4 kişi İnspektör (Ziraat
Mühendisi)
1 kişi Sivil Savunma
Uzmanı
2 kişi Memur
1 kişi İşçi

Türkiye’deki mevcut Zirai Karantina Müdürlüklerinin kuruluş süreci ve personel yapısı ile
ilgili bilgiler 12 Zirai Karantina Müdürlüğü’nün web sayfalarından yararlanılarak hazırlanılmıştır.
Daha ayrıntılı bilgi için bakınız; https://zkm.tarimorman.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.09.2019).
3

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

433

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

2 kişi Teknisyen
3 kişi İşçi
1 kişi 4/C

Hatay

1957

Müdür
Müdür Yrd.
7 kişi İnspektör
(Mühendis)
2 kişi Mühendis
1 kişi Sayman
1 kişi Şef
2 kişi V.H.K.İ
1 kişi Bilgisayar İşletmeni
1 kişi Memur
1 kişi Teknisyen
1 kişi İşçi
2 kişi 4/B personeli

Trabzon

1999

Müdür (Mühendis)
Müdür Yrd. (Mühendis)
7 kişi İnspektör
(Mühendis)
3 kişi Tekniker
1 kişi Elektrik Teknisyeni
1 kişi Sayman
1 kişi Ziraat Mühendisi
3 kişi 4/C
1 kişi V.H.K.İ

Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri doğrultusunda korunmasını amaçlayan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda, çevrenin
korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesi ile ilgili temel ilkeler belirlenmiş ve hükme
bağlanmıştır. 2006 tarihli ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde biyolojik çeşitliliğin korunmasının önemi belirtilmiş ve biyolojik
çeşitliliğin tahribi de dâhil olmak üzere denetim ve kontrol ile çevreye zarar verildiği tespit
edildiğinde, cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemeler getirilmiştir (Madde 6). Çevre Kanunu’na
dayanılarak çıkartılan yönetmeliklerle kirliliğin önlenmesine ve çevresel etki değerlendirmeye
yönelik kurallar belirlenmiştir. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Organik Tarım
Kanunu, İyi Tarım Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik gibi biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir
kullanımına katkı sağlayabilecek nitelikte olan ve kullanılan kaynakların yönetimine ilişkin
düzenlemeler içeren kanun ve yönetmelikler yasalaşmıştır (Türkiye Çevre Durum Raporu,
2016: 242).
Mevzuatımızda çevre üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkileri bulunan birçok kanun
bulunmaktadır. 1957 tarihli ve 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu da çevre
ile ilgili hükümler içeren kanunlardan birisidir. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu
Türkiye’ye girecek ve Türkiye’den çıkacak canlı türlerinin hem sağlık hem de koruma amaçlı
sınır kontrolünün sağlanmasına yönelik düzenlemelerin başında gelmektedir. 1964 tarihinde
yayınlanan Zirai Karantina Tüzüğü kapsamında ithalat ve ihracatta bitki hastalık veya
zararlılarının yurda bulaşmasını önlenmesi ve her türlü koruma tedbirlerinin alınmasına yönelik
faaliyetlerin yürütülmesine başlanmıştır (Türkiye Çevre Durum Raporu, 2016: 242).
Kuruluş tarihi çok eskilere dayanmasına karşın bilinirliliği oldukça az olan Zirai Karantina
Müdürlüklerinin misyon, vizyon ve kalite politikalarını aşağıdaki şekilde tablolaştırmak
mümkündür (Tablo-2):
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Tablo-2: Zirai Karantina Müdürlüklerinin Misyon-Vizyon ve Kalite Politikaları4
Zirai Karantina
Müdürlükleri

Misyon

Vizyon

Ağrı

-İhraç edilen bitki ve bitkisel
ürünlerin alıcı ülke şartlarına göre
kontrollerini yapmak.
-Hastalık ve zararlılardan
arındırılmış olarak gönderilmesini
sağlamak.
-Dış karantinaya tabi
organizmaların yurda girişine
engel olmak.
-Transit geçen ve geçici süre
beklemesi gereken ürünlerin
muayene ve kontrolünü yaparak
geçişine-geçici girişine izin
vermek.
-İthali ve ihracı yasak olan bitki
ve bitkisel ürünlerin yurda girişine
ve çıkışına engel olmak.

-İthale mani teşkil eden veya
mücadeleye tabi tutulan veya yeni
bir bulaşma tehlikesi arz eden
bitki hastalık veya zararlılarının
yurda bulaşmasını önlemek.
-İhraç edilecek bitkilerin muayene
ve kontrol edilmelerini sağlamak.
-Kurum faaliyetleri ile ilgili
sektörün bilgi ihtiyacı ve eğitim
hizmetlerini karşılamak.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Ankara

-İhraç edilen bitki ve bitkisel
ürünlerin alıcı ülke şartlarına göre
kontrollerini yapmak.
-Hastalık ve zararlılardan
arındırılmış olarak gönderilmesini
sağlamak.
-Dış karantinaya tabi
organizmaların yurda girişine
engel olmak.
-Transit geçen ve geçici süre ile
beklemesi gereken ürünlerin
muayene ve kontrolünü yaparak
geçişine-geçici girişine izin
vermek.
-İthali ve ihracı yasak olan bitki
ve bitkisel ürünlerin yurda girişine
ve çıkışına engel olmak.
-Bakanlığın görevlendirmesi ile
İnspektörlük, Fumigasyon
Operatörü ve Fumigasyon
operatörü yardımcısı kursları
düzenlemek.

-İthale mani teşkil eden veya
mücadeleye tabi tutulan veya yeni
bir bulaşma tehlikesi arz eden
bitki hastalık veya zararlılarının
yurda bulaşmasını önlemek.
-İhraç edilecek bitkilerin muayene
ve kontrol edilmelerini sağlamak.
-Kurum faaliyetleri ile ilgili
sektörün bilgi ihtiyacı ve eğitim
hizmetlerini karşılamak.

-Bilimsel ve teknolojik
yenilikleri takip ederek
tarafsız, verimli, güvenilir,
şeffaf ve izlenebilir hizmet
sunmak.
-Özverili, çalışkan, dürüst ve
konusunda uzman
personelimizle müşteri
memnuniyeti odaklı çalışmak.
-İlgili mevzuat ve kalite
yönetim sistemi şartlarına
uyarak sürekli iyileştirmeyi
sağlamak.

Antalya

-Bitki hastalık ve zararlılardan ari
tarımsal ürünlerin ithalat ve
ihracatını kontrol altında tutmak
ve ülkemizdeki temiz alanları
korumak.
-Ülkemizin ve dünya pazarlarının
ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve
kaliteli tarım ürünlerine
erişebilirliği gerçekleştirmek.
-Tarımsal ve ekolojik kaynakların
sürdürülebilir kullanımını
sağlamak.
-Kırsal alanda yaşam standardını
yükseltmek amacıyla politika
belirlemek ve uygulamak.

Gıda ve tarım alanında;
-Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak.
-Türkiye’yi bölgesinde lider,
dünyada küresel aktör haline
getirmek.

Artvin

-Misyon ile ilgili bilgilere
ulaşılamamıştır.

-Vizyon ile ilgili bilgilere
ulaşılamamıştır.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Bursa

-Bitki ve bitkisel ürünlerde
karantinaya tabi zararlı
organizmalarla uluslararası
standartlarda AB mevzuatına
uyumlu ve ticari gereklilikleri göz
önünde bulundurularak

-Hızlı, güvenilir ve yetkin
karantina hizmetleri sunmak.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Kalite Politikası

-Yönetimde tarafsızlık ilkesi
ve adil yaklaşım, bağımsızlık
esastır.
-Katılımcı bir yaklaşım
izlenir.
-Çıkar çatışmaları, kişisel ve
özel menfaatler önlenir.
-Emek ve bilgi sahibinin
haklarına saygı duyulur.
-Faaliyetlere ve hizmetlere
katkı sağlamayan personele
ilişkin her türlü yapıcı önlem
alınır.

Türkiye’deki mevcut Zirai Karantina Müdürlüklerinin misyon, vizyon ve kalite politikaları
ile ilgili bilgiler 12 Zirai Karantina Müdürlüğünün web sayfalarından yararlanılarak hazırlanılmıştır.
Daha ayrıntılı bilgi için bakınız; https://zkm.tarimorman.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 10.09.2019).
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uygulamaları yürütmek ve
geliştirmek.

-Gelişen dünya standartlarına göre
her kesime yönelik kaliteli, şeffaf,
verimli, çözüm odaklı ve hızlı
karantina hizmetleri sunan bir
kurum olmak.

-Bilimsel ve teknolojik
yenilikleri takip ederek
tarafsız, verimli, güvenilir,
şeffaf ve izlenebilir hizmet
sunmak.
-İlimiz ve bölgemizde faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşları
teşvik etmek ve
bilinçlendirmek.
-Özverili, çalışkan, dürüst ve
konusunda uzman
personelimizle müşteri
memnuniyeti odaklı çalışmak.
-Mevzuata uygun olarak
sürekli iyileşmeyi sağlamak.

-Misyon ile ilgili bilgilere
ulaşılamamıştır.

-Vizyon ile ilgili bilgilere
ulaşılamamıştır.

-Bilimsel ve teknolojik
yenilikleri takip ederek
tarafsız, verimli, güvenilir,
şeffaf ve izlenebilir hizmet
sunmak.
-İlimiz ve bölgemizde faaliyet
gösteren kişi ve kuruluşları
teşvik etmek ve
bilinçlendirmek.
-Özverili, çalışkan, dürüst ve
konusunda uzman
personelimizle müşteri
memnuniyeti odaklı çalışmak.
-Mevzuata uygun olarak
sürekli iyileşmeyi sağlamak.

-Etkin kontroller yaparak bitki
sağlığını tehdit eden zararlı
organizmaların ülkemize
bulaşmasını ve yayılmasını
önlemek.
-Kaliteli, adil, kolay erişilebilir,
insan odaklı hizmet vermek.
-Mali açıdan sürdürülebilir olmak.

-Vatandaş odaklı hizmet anlayışı
içinde; etkin, süratli ve kaliteli
karantina hizmeti sunan, üreticinin
güvenine sahip saygın bir kurum
olmaktır.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Mersin

-Sürdürülebilir tarımsal üretimi,
yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi
sağlamak.
-Kırsal kalkınmayı ve rekabet
edilebilirliği sağlamak amacıyla
yenilikçi politikalar belirlemek.

-Gıda, tarım ve hayvancılıkta
rekabetçi, milli ve küresel
çözümler üreten güçlü bir
Türkiye.

-Bilimsel ve teknolojik
yenilikleri takip ederek
tarafsız, verimli, güvenilir,
şeffaf ve izlenebilir hizmet
sunmak.
-Kişi ve kuruluşları teşvik
etmek ve bilinçlendirmek.
-Özverili, çalışkan, dürüst ve
konusunda uzman
personelimizle müşteri
memnuniyeti odaklı çalışmak.

Samsun

-Güvenilir gıda ve kaliteli tarım
ürünlerine erişebilirliği
gerçekleştirmek,
-Tarımsal ve ekolojik kaynakların
sürdürülebilir kullanımını
sağlamak,
-Kırsal alanda yaşam standardını
yükseltmek.

Gıda ve tarım alanında;
-Üretici ve tüketici memnuniyetini
en üst düzeyde sağlamak.
-Türkiye’yi bölgesinde lider,
dünyada küresel aktör haline
getirmek.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Şırnak

-İhraç edilen bitki ve bitkisel
ürünlerin alıcı ülke şartlarına göre
kontrollerini yapmak.
-Hastalık ve zararlılardan
arındırılmış olarak gönderilmesini
sağlamak.
-Dış karantinaya tabi
organizmaların yurda girişine
engel olmak.
-Transit geçen ve geçici süre ile
beklemesi gereken ürünlerin
muayene ve kontrolünü yaparak
geçişine-geçici girişine izin
vermek.
-İthali ve ihracı yasak olan bitki
ve bitkisel ürünlerin yurda girişine
ve çıkışına engel olmak.

Hatay

İstanbul

İzmir

www.akdenizkongresi.org
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-Bakanlığın görevlendirmesi ile
İnspektörlük, Fumigasyon
Operatörü ve Fumigasyon
operatörü yardımcısı kursları
düzenlemek.

Trabzon

-“Bitki sağlığı” ilkelerinden taviz
vermeden, bitki ve bitkisel
ürünlerin sağlıklı, güvenli ve
kontrollü ülkeye girişini, çıkışını
sağlamak.
-Ülkemiz ve dünya tarım
alanlarının bitki sağlığı açısından
güvence altına alınmasına
yardımcı olmak.

-Etik davranış kurallarına uygun,
dürüst ve tarafsızlık ilkelerine
bağlılık.
-Üreticimiz, ihracatçımız ve
ithalatçımızla birlikte ticarete
konu bitki ve bitkisel ürünlerin
güvenli ve kontrollü olarak hızlı
bir şekilde dolaşımını sağlayan,
üst seviyede bir güvene sahip ve
saygın bir kurum olmak.

-Kalite politikası ile ilgili
bilgilere ulaşılamamıştır.

Türkiye’de mevcut olan 12 (oniki) adet Zirai Karantina Müdürlüğü’nün misyon, vizyon ve
kalite politikalarının çevre bağlamında oldukça zayıf kaldığının altını çizmek gerekir. Bölgesel
özellikleri dikkate almadan aynı nitelikte misyon ve vizyonu gözetmeye çalışan müdürlükler
sadece Antalya ve Samsun Zirai Karantina Müdürlükleri “tarımsal ve ekolojik kaynakların
sürdürülebilir kullanımını sağlamak” ve “kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek”
şeklinde çevreyi odak noktasına alan bir anlayışa vurgu yapmaktadır. Oysaki bazı Zirai
Karantina Müdürlükleri düzenledikleri “Atık Yönetimi Yönetmeliği Eğitimi” (Ankara Zirai
Karantina Müdürlüğü), “İhracat ve İthalatta Karantina Uygulamaları ve Dünyadaki Son
Gelişmeler Eğitimi” (Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü), “Bugün Fidan Yarın Nefes
Kampanyası” (İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü), “Süs Bitkileri, Peyzaj ve Ev Hayvanları
Sektörünün Sorun ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” ve “Sıfır Atık Projesi Eğitimi” (İzmir
Zirai Karantina Müdürlüğü) gibi çeşitli proje ve eğitimlerle çevre odaklı bir kurumsal yapı olma
potansiyelini içlerinde barındırdıklarını ve bu dinamiğe sahip olduklarını göstermektedirler.
5.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye’de çevre yönetiminin genel görünümüne bakıldığında, yönetimdeki sorunların
sadece yetki, görev ve sorumluluk çatışmalarından ibaret olmadığı görülmektedir. Çevre
örgütlenmesinde bir istikrarsızlık söz konusudur ve bu istikrarsızlık da daha etkin, verimli ve
sürdürülebilir bir çevre yönetim sisteminin oluşmasına engel olmaktadır. Bu nedenle
Türkiye’nin çevre ile ilgili örgütlenmesinin tamamlan(a)madığını ve sürekli yeni yapılanmalara
gidildiğini söylemek mümkündür. Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın ve çevre ile ilgili yetki kullanmakta olan bazı kurum ve kuruluşların
birbirine girmiş, karmaşık bir çevre yönetim yapısı mevcuttur. Bu karmaşıklık sonuç itibariyle
uygulamalara da yansımaktadır.
Artan çevre bilinciyle beraber dünyada zirai mücadele uygulamaları ve zirai karantina
konularında çok önemli ilerlemeler olmuş; ülkeler bu konuda çeşitli önlemler almışlardır. Buna
karşılık ülkemizde bakanlık hiyerarşisi içerisinde oluşturulan teşkilat yapısı çeşitli karmaşalara
neden olmuş ve nihayetinde söz konusu kurumların işlevselliği sorgulanır hale gelmiştir.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın hazırlamış olduğu rapora göre (2015), Avrupa
Birliği’ne giriş sürecinde oluşturulan ulusal plan dâhilinde, tarım ile ilgili bölümde Zirai
Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü’nün kurulması bir ulusal politika olarak
benimsenmiş; süreç içerisinde tarım konusunda Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları
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kapsamında sunulan raporlarda bitki sağlığı yasalarının AB yasaları ile uyumlaştırılmasında
çeşitli sorunlar yaşandığı, mevcut teşkilat ve organizasyon yapısı ile bu uyumun
sağlanamayacağı, acil bir şekilde bitki sağlığı konusunda sorumlu bir genel müdürlüğün
kurulması gerektiği ifade edilmiştir. Raporda yasanın verdiği görev ve yetkileri sağlıklı bir
şekilde yerine getirecek bir kamu yönetimi organizasyonun kurulmasının önemi özellikle
vurgulanmaktadır.
Türkiye’de çevre mevzuatı oldukça kapsamlı bir şekilde yürürlüktedir. Ne var ki sürecin
uzunluğuna rağmen uygulamada sorunlar azalmamakta aksine giderek artmaktadır. Buna sebep
olarak da mevzuatı uygulayacak ve verilen görev ve sorumlulukları yerine getirecek kişi ve
kurumların gerekli bilgi donanımına ve çevre bilincine sahip olmalarını göstermek mümkündür.
Özellikle AB’ye giriş sürecinde uyumlaştırılması istenilen mevzuat arasında çevre mevzuatının
oldukça geniş yer tutması nedeniyle çevre konusundaki çalışmalar devam etmektedir. Bu
bağlamda, mevzuatın uygulanmasından doğan aksaklıklar ile yetki çatışmasından kaynaklanan
uyuşmazlıkların giderilmemesinin yönetsel ve çevresel sorunları daha da artıracağı aşikârdır.
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte kanunun
gereklerini yerine getirmek üzere Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel Müdürlüğü ve bu
müdürlüğe bağlı merkez/taşra teşkilatı ile Araştırma Enstitüleri kurulmuştur. 1984 yılına kadar
zirai mücadele faaliyetleri, araştırma, uygulama, karantina ve eğitim-yayım konuları bir
bütünlük içerisinde yürütülürken 1984 yılında Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğü kaldırılarak “uygulama” ile ilgili görevler Koruma ve Kontrol Genel
Müdürlüğü’ne; “araştırma” ile ilgili görevler de Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü’ne
verilmiştir. 1957 yılında çıkarılan ve halen yürürlükte bulunan Zirai Mücadele ve Zirai
Karantina Kanunu’nun ülke ihtiyaçlarına uygun bir şekilde güncellenmesi gerekmektedir. Zira
mevcut yasa yeterli bir içeriğe sahip değildir. Bu nedenle yasanın içeriğinin çevre ve insan
sağlığını odak noktasına alarak dünyadaki yeni açılımları içine dâhil edecek şekilde
hazırlanabilmesi ve bu yasayı uygulayacak kamu yönetimi sisteminin çevre bağlamından
koparılmayarak etkin bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Dünyada zirai
mücadele ve zirai karantina konusundaki gelişmeler, araştırma ve uygulamalar dikkate
alındığında yeni yasa, ilgili AB direktifleri dikkate alınarak hazırlanmalıdır. Bunun için de
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uzman temsilcilerinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan temsilcilerin, üniversitelerin Ziraat Fakültelerinin ilgili anabilim dallarından
öğretim üyeleri ile birlikte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Kent, Çevre ve Yerel
Yönetimler anabilim dalı öğretim üyelerinin ve ilgili odalar ile STK’ların sürece dâhil edilmesi
gerekmektedir.
Zirai karantina uygulamalarında Avrupa Birliği’nde uygulanan çeşitli direktifler
doğrultusunda üye ülkeler farklı düzenlemeler ile kendi bölgesel dinamiklerini hesaba katarak
çeşitli düzenlemeler yapmaktadırlar. Zirai mücadele ve karantina alanına ilişkin olarak
yapılması gerekli olan bu düzenlemelerin ilgili AB mevzuatı sınırları içerisinde kalarak
ülkemizin kendine özgü gerçeklerinden kopmadan düzenlenmesi ve karantina müdürlüklerinin
mevcut yapısının reorganize edilmesi gerekmektedir. Düzenleme yapılırken konuyla ilgili
çevrelerin görüşlerini almak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak önemlidir. Aynı konuda çok
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sayıda mevzuat bulunmaktadır; ilgili çevrelerin görüşleri dikkate alınmadan, mevzuatta sürekli
değişikliklere gidilmektedir. Bu durum haliyle mevzuatların izlenebilirliğini engellemektedir.
Kamu idareleri bu nedenle, ilgili mevzuatın izlenebilmesini kolaylaştırıcı yaklaşımlarda
bulunmak zorundadır.
6.

Sonuç

İnsanların ve dolayısıyla her canlının çevreyle ilişkisi ve etkileşimi kaçınılmaz bir olgudur.
Çevre sorunlarına yol açan etkinliklerin kaynağı, insanın içinde bulunduğu yaşam alanı ile
bağlantılıdır. Gün geçtikçe çevre sorunları küreselleşmekte; bu sorunlar her ne kadar yerel
kaynaklı olsa da, sonuçları itibariyle evrensel bir boyut taşımaktadır.
Küresel boyutuyla insanlığı tehdit eden çevre sorunlarıyla mücadele hem devlete ve hem
de bireylere ortak sorumluluklar yüklemektedir. Geliştirilen çevre politikaları artık birçok
alanda belirleyici etkiye sahiptir. Küreselleşen çevre sorunları bağlamında zirai mücadele ve
zirai karantina uygulamaları çevre, insan ve hayvan sağlığı açısından oldukça önemli bir
çalışma alanını oluşturmaktadır. Zirai mücadele sürecinde zirai karantina müdürlüklerinin
üstlendiği rol, özellikle yerel düzeyde çevre sorunlarının artmasıyla birlikte daha da önem
kazanmaktadır.
Sürdürülebilir bir çevre tahayyülünde Türkiye uluslararası çevre sistemin gerisinde
kalmaktadır. Dolayısıyla yapısal düzenlemeler öncelikle ele alınıp uygulanmalı ve kamu
yönetiminde köklü yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
Zirai karantina uygulamalarının mevcut yapısal düzenlemeler içindeki yerini ve önemini
ele almaya çalışan sosyal bilimler alanında ilk yayınlardan biri olma özelliğini taşıyan bu
çalışmada, Zirai Karantina Müdürlükleri bağlamında, ülkemizdeki zirai karantina
uygulamalarının “çevre yönetimi” açısından etkin bir yapıya kavuşmadığı tespit edilmiştir.
Özellikle yapısal ve hukuksal sorunlar, yeni yasal düzenlemeleri gündeme getirirken, söz
konusu etkin yönetim için, mevcut uygulamaları da aşan, ilgili bütün tarafların işbirliğine dayalı
bir sistem üzerinde yeniden düşünmek gerekmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının ve yerel
yönetimlerin karar alma ve uygulama süreçlerinde yer alması önem kazanmaktadır. İlgili bütün
aktörler çevresel değerleri gözeten görevlere sahip olmanın bilinciyle hareket etmelidir.
Kaynakça
Albas, Ertan – Yıldız, Yafes (2018). “Zonguldak İli’nde 2015-2017 Yılları Arasında
Gerçekleştirilen Orman Ürünleri İthalatında Bitki Karantinası Uygulamaları”, Bartın
University International Journal of Natural and Applied Sciences JONAS, 1(2), ss.100-107.
Altekin, Atike (2008). Avrupa Birliği Bitki Pasaport Sistemi ve Türkiye’deki
Uygulamalar, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon
Dairesi Başkanlığı, AB Uzmanlık Tezi, Ankara.
Başkent, Aşiyan (2007). Avrupa Birliği Yolunda Türkiye’de Bitki Sağlığı, T.C. Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, AB
Uzmanlık Tezi, Ankara.
www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

439

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Baykal, Tan (2010a). “Türkiye’de Çevre Yönetim Sisteminin Yerel Örgütlenmesi”,
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(13), ss.476-492.
Baykal, Tan (2010b). “Türkiye’de Çevre Yönetim Sisteminin Merkezi Örgütlenmesi”,
Mevzuat Dergisi, 13(147).
Bitki
Karantinası
Yönetmeliği
(2011).
Mevzuat
Bilgi
Sistemi,
https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.15548&sourceXmlSearch=&Mev
zuatIliski=0, (Erişim Tarihi: 15.09.2019).
Coşkun, Bayram – Ak, Duygu – Yıldırım, Çiğdem P. (2018). “Mevzuatta Son
Dönemlerde Meydana Gelen Gelişmeler Bağlamında Çevresel Açıdan Korunan Alan
Yönetiminin Değerlendirilmesi”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 10(4),
ss.29-44.
Çevre Kanunu (1983). 2872 Sayılı Çevre Kanunu, www.mevzuat.gov.tr., (Erişim Tarihi:
15.09.2019).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan (2017). T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı, Ankara.
Ebbels, David L. (2003). Principles of Plant Health and Quarantine, CABI Publishing:
UK.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (2013). T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ile İşbirliği Olan Küresel ve Bölgesel Uluslararası Kuruluşlar, Nisan 2013, Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı, Ankara.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan (2017). T.C. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı 2018-2022 Stratejik Plan, Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (2016). Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve
Bitkisel Ürünler Daire Başkanlığı, Hizmet İçi Eğitimi, 26.09.2016-30.09.2016, Antalya.
Görmez, Kemal (1989). “Çevre, Çevre Sorunları ve Çevre Politikaları Üzerine Bazı
Mülahazalar”, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı: 3, ss. 9.
Karaman, Zerrin Toprak (1996), “Sosyo-Ekonomik Çevre ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi”, Türk İdare Dergisi, 6(410), ss.94-103.
Keleş, Ruşen – Hamamcı, Can (2005). Çevre Politikası, 5. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
Orman Genel Müdürlüğü (2016). Orman Bitkilerinde Zararlı ve Hastalıklarla
Mücadelede Kullanılan İlaçlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Orman
Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Yayınları: Ankara.

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

440

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

Tarım Kanunu (2006). 2006 Sayılı Tarım Kanunu, www.mevzuat.gov.tr., (Erişim Tarihi:
15.09.2019).
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (2015). Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanun
Taslağı Hakkında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’nın Görüş ve Önerileri,
http://www.zmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=154&tipi=5&sube=0, (Erişim Tarihi:
01.10.2019).
Türkiye Çevre Durum Raporu (2016). T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye Çevre
Durum Raporu, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Çevre
Envanteri ve Bilgi Yönetimi Dairesi Başkanlığı, Ankara.
Türkiye Çevre Vakfı (2001). Avrupa Birliği’nde ve Türkiye’de Çevre Mevzuatı, Türkiye
Çevre Vakfı Yayını: Ankara.
Yaşamış, Firuz Demir (1995). Çevre Yönetiminin Temel Araçları, İmge Yayınevi,
Ankara.
Zirai Karantina Müdürlükleri (2019). T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Zirai Karantina
Müdürlükleri, https://zkm.tarimorman.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 10.09.2019).
Zirai ve İktisadi Rapor (2010). Türkiye Ziraat Odaları Birliği Zirai ve İktisadi Raporu
(2007-2010), file:///C:/Users/Win7/Downloads/2007-2010.pdf, Ankara, (Erişim Tarihi:
15.09.2019).

www.akdenizkongresi.org

ISBN: 978-605-80174-0-5

SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ KİTABI

441

UBAK ULUSLARARASI BİLİMLER AKADEMİSİ

2019

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE BİYOKAPASİTE İLİŞKİSİ: ARDL
YAKLAŞIMI
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Prof. Dr. Ünal ARSLAN
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
ÖZET

Ekonomik gelişmişlik seviyesinin ölçülmesinde önemli göstergelerden biri kişi başına düşen
gelir seviyesidir. Ekonomik büyüme, başka bir ifadeyle kişi başına düşen gelir seviyesindeki
artış ekonomik kalkınmanın da ön koşuludur. Bununla birlikte ekonomik büyümenin
sürdürülebilirliği çevreye ve doğaya verdiği zararın en düşük seviyeye indirilmesi ile mümkün
olabilecektir. Bu anlamda ekonomik büyümenin, büyokapasite-ekolojik olarak üretken alan ve
kaynakların toplamı- üzerindeki etkisi önem kazanmaktadır. Bu amaçla, 1961-2016 yılları arası
Türkiye’de iktisadi büyümenin biyokapasite ilişkisi ARDL yöntemi ile test edilmiştir.
Çalışmanın ana bulgularından biri ekonomik büyüme ve biyokapasite arasında uzun dönemli
bir eş bütünleşme ilişkisinin olduğu yönündedir. Çalışmanın kapsadığı dönem itibariyle
Türkiye’de ekonomik büyümenin biyokapasiteyi olumsuz negatif yönde etkilediği söylenebilir.
Başka bir ifadeyle, Türkiye’de ekonomik büyüme üretken alan ve kaynaklar üzerinde olumsuz
bir etkiye sahiptir. Bu durumun doğal sonucu Türkiye’nin incelenen dönem için sürdürülebilir
bir ekonomik büyüme patikasına sahip olmadığıdır. Türkiye’nin büyüme politikasında çevreye
karşı duyarlı politikaların ön plana alınması, sürdürülebilir bir büyüme için son derece
önemlidir. Bu bağlamda, özellikle üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
teşvik edilmesinin ve çevreye zararlı üretim üzerindeki yaptırımların artırılmasının,
Türkiye’nin büyüme politikalarında tercih edilmesi ve ön plana çıkarılması gereken tutumlar
olarak değerlendirilmelidir. Buna ek olarak, çevreyi tahrip edici yurt içi ve yurt dışı yatırımların
kısıtlanması ve çevreye duyarlı yatırımların özendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Aynı
zamanda, üretimde çevreye duyarlı enerji kaynakları kullanan firmaların vergi indirimleri ve
yatırım teşvikleri yoluyla desteklenmesi, önemli birer araç olarak görülmektedir. Ekonomik
büyüme, çevresel bozulmalara rağmen değil, doğa ile uyum içerisinde gerçekleştirilmelidir
Anahtar Kelimeler: Biyokapasite, ekonomik büyüme, sınır testi analizi.
Giriş
Son dönemlerde, iktisat literatüründe, önemli tartışma konularından biri ekonomik büyüme ve
çevre ilişkisi üzerinedir. Özellikle küresel ısınma iktisadi kaynakları ciddi anlamda tehdit
ederken, çevre ile barışık doğal kaynaklara zarar vermeyen, doğal kaynakların gelecek nesillere
aktarımını sağlayan bir iktisadi büyüme anlayışının önem kazandığı görülmektedir. Bu nedenle
hızlı fakat çevreyi tahrip eden bir ekonomik büyüme anlayışı yerine çevreyi, doğal kaynakları
tahrip etmeyen bir ekonomik büyüme sürecinin tercih edildiği gözlenmektedir.
Ekonomik kalkınma ve çevre arasındaki ilişkinin doğasına yönelik tartışma 1960’lı yıllarla
birlikte tekrar gündeme gelmiştir. Söz konusu tartışmada bu ilişkinin yönü ve niteliği ile ilgili
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bir fikir birliği bulunmamaktadır. Bir taraftan küresel düzeydeki kuruluşlar ve ulusal
hükümetler çevre problemleriyle mücadelenin ancak ekonomik büyümenin sağlayacağı
kaynaklarla mümkün olabileceğini ileri sürmektedir. Diğer taraftan çoğu çevreci, endüstriyel
büyümenin çevre problemlerinin temelindeki neden olarak görmekte ve bunun
sınırlandırılmasını savunmaktadır (Cole, 1999: 87).
Kişi başına düşen gelir ve çevre tahribatı arasındaki ilişkiyi konu alan çalışmaların başında
Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) gelmektedir. Çevresel Kuznets Eğrisi Kişi başına düşen gelir
ve çevre tahribatı arasında ters U ilişkisinin bulunduğunu ileri süren bir hipotezdir. Buna
hipoteze göre, ekonomik büyümenin ilk aşamalarında çevre tahribatında artış olacağı fakat
ilerleyen aşamalarda, başka bir ifadeyle, kişi başına düşen gelir arttıkça, iktisadi büyüme
nedeniyle ortaya çıkan çevresel kirliliğin azalacağı ileri sürülmektedir (Grossman ve Kruger,
1995: 372; Cole, 1999:88).
Çalışmamızın ilk bölümünde Ekonomik büyüme ve çevre,ilişkisi üzerine teorik ve ampirik
literatür değerlendirilecektir. İkinci bölümde ise, ekonomik büyüme ve biyokapasite arasındaki
ilişki ARDL (Auto Regressive Distrubuted Lag Models) yöntemi ile test edilecektir. Sonuç
bölümünde ise elde edilen bulgular değerlendirilecektir.
1. Teorik ve Amprik Literatür
Smith, Ricardo ve Maltus’un kuramsal yaklaşımları çerçevesinde ele alınan Klasik büyüme
kuramının temel özelliklerinden biri, ekonomilerin mutlaka bir durgunluk sürecine gireceği ve
bunun sonucunda ekonomiler arası yakınsamanın kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacağı
öngörüsüdür. Bu temel sonuç, kar oranlarının azalan bir eğilime sahip olduğu şeklinde ortaya
çıkan bir düşünceden kaynaklanmaktadır. Klasik büyüme kuramı, sermaye birikimini büyüme
ve kalkınmanın temel belirleyicisi olarak düşünmüştür. Newtongil doğa ve bilim paradigması
etkisi altında olan klasik iktisatçıların büyüme analizleri büyüme analizinde kurumsal faktörlere
önem verse de, karlı değişim olanaklarının bulunduğu yerlerde piyasaların kendiliğinden ortaya
çıkacağı öngörüsü, kurumsal faktörlerin doğal düzenin gidişatını değiştirebilecek bir güce sahip
olmadığı düşüncesini taşıdığı anlamına gelmektedir. Ricardo’nun modelinde de teknolojik
gelişimin, azalan kar oranlarına bağlı olarak ortaya çıkacak tıkanmanın önüne geçemeyeceği
bunu sadece erteleyebileceği (Tezel, 2003: 167) düşüncesi, klasik iktisatçıların büyüme
analizlerinde iktisadi olmayan faktörleri dikkate aldığını, fakat bu faktörlerin doğal düzenin
ortaya çıkaracağı “kaçınılmaz son”u engellemeyeceğini düşündüklerini göstermektedir. Aynı
şekilde, Malthus’un nüfus ve iktisadi büyüme arasında öngördüğü ilişki, teknolojik gelişim ve
beşeri sermayeyi büyümenin temel kaynağı olarak gören içsel büyüme modelleri çerçevesinde
çürütülmüştür (van den Berg, 2001: 270).
Klasik büyüme kuramında, özellikle Smith ve Ricardo’da tasarrufların yatırımlara
dönüştürülmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmayacağı, dolayısıyla tasarrufların
kendiliğinden yatırıma dönüşeceği düşünülmüştür (Tezel, 2003: 131; Kazgan, 1997: 92). Daha
sonra ortaya çıkan büyüme kuramlarını da etkileyen bu varsayım, mülkiyet haklarının tamamen
korunduğu bir dünyada içerisinde doğru olabilecektir. Van den Berg (2001: 414)’e göre tasarruf
ve yatırım bir bölümünün bugün, diğer bir bölümünün gelecekte getirisi elde edilebilecek
zamanlar arası bir değişimi içerir. Dolayısıyla, mülkiyet haklarının korunmadığı, hatta
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gelecekte de korunacağına dair bir güvenin bulunmadığı durumlarda tasarruf ve yatırım
arasında bir uyumsuzluğun ortaya çıkması mümkün olabilecektir.
Klasik iktisadi büyüme kuramının önemi, büyüme olgusunu açıklamaktan çok, daha sonra
ortaya çıkan kuramları etkilemesinde yatmaktadır. Özelikle 18 ve 19.yy.da ortaya çıkan
gelişmeler (özellikle teknolojik alanda) klasik kuram çerçevesinde büyümenin
açıklanamayacağını göstermiştir.
Özellikle 1970’li yılların ortalarına doğru büyüme olgusunun aşılamaz sınırlara ulaştığı
düşüncesi hâkim olmaya başlamıştır. Söz konusu düşüncenin temelinde sınıfsal açıklamaların
yanında doğal kaynak kıtlığına dayanan açıklamalar da bulunmaktadır.
Bu dönemde yapılan önemli çalışmalardan biri Roma Kulubü Raporu idi. Rapor, 'önlemleri
alınmazsa iktisadi sistemik 70 yıllık gibi bir sürede çökeceği kehanetine dayanıyordu. Söz
konusu raporda hızlı bir ekonomik büyümenin yaratacağı kaynak ve çevre tahribatını önlenmesi
isteniyordu.
Buradaki temel amaç sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinin
işleyebilmesini sağlamaktır. Smutko (1994: 26) sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve
kalkınmanın çevreyi dikkate alan bir anlayışla mümkün olabileceğini iddia eder.
İktisadi büyüme ve çevresel bozulma arasındaki ilişkiyi konu alan çoğu ampirik çalışma bu iki
değişken arasında ters-U ilişkisine benzer bir ilişkiye işaret etmektedir. Ters-U ilişkisi
ekonomik büyüme ve kalkınmanın başlangıç (ilk) aşamalarında çevresel bozulmaya yol
açacağı, fakat belli bir ekonomik kalkınma düzeyi yakalandıktan sonra ekonomik büyümenin
çevresel bozulma ile mücadele etmede yararlar sağlayacağı düşünülmektedir (Cole, 1999: 88).
2.
Veri Seti ve Yöntem
1961-2016 yılları arası Türkiye’de iktisadi büyüme ve Biyokapasite ilişkisi test edilirken
kullanılan veri seti ve yöntem aşağıda tanıtılmıştır.
2.1. Veri Seti
Çalışmada kullanılan Biyokapasite Küresel Ayak İzi ( Global Footprint Network) ve GSYİH
veri seti Dünya Bankası’ndan alınmıştır. Biyokapasite ekosistem kapasitesi olarak da
adlandırılmaktadır. İnsanlar tarafından kullanılan biyolojik materyallerin üretimi ve bunların
absorbe edilmesini içeren bir veridir. Ekosistem kapasitesi, insanların doğadan isteklerinin
yeniden üretilebilmesini ifade eden bir kavramdır. Bu anlamda Biyokapasite insan isteklerinin
yenilenme kapasitesidir. Biyokapasite iklim, yönetim ve ekonomi için yararlı sayılabilecek
girdilere bağlı olarak değişen bir veridir. Çalışmamızda kullanılan bir diğer veri Dünya bankası
(World Bank) tarafından hazırlanan GSYİH verisidir. Modelde kullanılan değişkenlerin
logaritmaları alınmıştır.
2.2. Yöntem
Çalışmada ARDL (Auto Regressive Distrubuted Lag Models) modeli kullanılmıştır. ARDL
modeli farklı durağanlık düzeylerinde seriler arasında eş bütünleşme ilişkisinin araştırılabildiği
bir yöntemdir. Bununla birlikte ARDL yönteminin uygulanabilmesi için verilerin ikinci
dereceden durağan olmaması gerekmektedir (Pesaran,v.d., 2001). Bu nedenle öncelikle
verilerin durağanlık düzeylerinin saptanması için birim kök testi uygulanmıştır. Kullanılan
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birim kök testleri Augmented Dickey-Fuller (ADF) (1979) ve Phillips-Perron (PP) (1988) birim
kök testleridir.
Birim Kök Testleri
Tablo 1: Birim Kök Testi
Değişkenler Model

lnBio

c+t

LnGDP

c+t

D (lnGDP)

Mackinnon ADF Test
Kritik
İstatistiği
Değerleri

PP Test*
İstatistiği

Sonuç

-4.133838
-3.493692
-3.175693
-4.133838
-3.493692
-3.175693
-3.557472
-2.916566
-2.596116

-5.984391

-5.992014

I (0)

-2.246725

-2.460587

I (1)

-7.199460

-7.199385

Tablo 1 ‘de değişkenlerin birim kök test sonuçları yer almaktadır. Augmented Dickey-Fuller
(ADF) ve Phillips-Perron (PP) birim kök testlerine göre Biyokapasite verisi düzeyde durağan
iken GSYİH verisinin fark durağan olduğu görülmektedir.
Tablo 2: Tahmin Edilen ARDL Modeli ( 1, 1)
Değişkeler

Katsayı

t istatistiği

lnBIO (-1)
ln GDP
ln GDP (-1)
C

0.449551
0.205007
-0.455885
2.560534

3.977035
1.714607
-3.948900
4.789782

Fistatistiği
0.085095
1.203630
0.507894

p olasılık değeri
0.958345
0.3088
0.6786

JB normal dağılım testi
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test
Heteroskedasticity Test: Breusch-PaganGodfrey

Tahmin Edilen ARDL Modeli ( 1, 1)’nde otokorelasyon , değişen varyans problemine
raslanmamıştır. ASyrıca değişkenler normal dağılıma sahiptir.
Değişkenler arasında
eşbütünleşme ilişkisi sınır testi yardımıyşla tahmin edilmiş ve tablo 3’ te sunulmuştur.
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Tablo 3: Pesaran (2001) Sınır Testi Sonuçları
k

F istatistiği

%5 alt sınır

%5 üst sınır

1

11.88534

4.94

5.73

Pesaran v.d. (2001) sınır çerçevesinde hesaplanan F istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde üst
sınırı aşmaktadır. Bu na göre Biyokapasite ve GSYİH arasında bir eş bütünleşme ilişkisinin
olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle eş bütünleşme ilişkisine ait uzun dönem katsayıların
tahmin edilmesi gerekmektedir.

Tablo 4: ARDL (1, 1) Modelinden Elde Edilen Uzun Dönem Katsayıları
Değişkenler

Katsayı

t İstatistiği

lnGDP
C

-0.455769
4.651720

-22.442857*
2.130335*

*%1 anlamlılık düzeyini göstermektedir.
ARDL (1,1) modelinden elde edilen uzun dönem katsayı tahminleri Kişi başına düşen gelir
düzeyinden kişi başına düşen gelir düzeyinin biyokapasiteyi negatif yönde etkilediği bulgusuna
ulaşılmıştır. Bu sonuca göre incelenen dönem içerisinde Türkiye’de ekonomik büyümenin
çevreyi dikkate alan doğal kaynakları tahrip etmeyen bir ekonomik büyüme olduğunu söylemek
mümkün değildir.
Tablo 5: ARDL (1, 1) Hata Düzeltme Modeli
Değişkenler

Katsayı

t İstatistiği

lnGDP
ECT(-1)

0.205007
-0.550449

1.714607
-4.869647

Şekil 1. CUSUM ve CUSUM of Squares testleri sonuçları

Tahmin edilen ARDL (11) modelinin uzun dönem katsayılarında yapısal kırılmanın olup
olmadığını CUSUM ve CUSUMQ testi sonuçlarına göre değerlendirebiliriz. CUSUM ve CUSUMQ
testi sonuçlarına göre %5 anlamlılık düzeyinde uzun dönem katsayılarında yapısal kırılma
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bulunmamaktadır. Modelden elde edilen artıklara dayalı olarak yapılan testin sonucunda katsayıların
istikrarlı olduğu söylenebilir.

Sonuç
Türkiye’de 1961-2016 yılları arası Ekonomik büyüme Biyokapasite arasında uzun dönem bir
denge ilişkisinin olduğu söylenebilir.
Uzun dönem katsayılarına bakıldığında Türkiye’de ekonomik büyüme biyokapasiteyi negatif
yönde etkilemektedir. İncelenen dönem içerisinde çevresel Kuznets eğrisinin Türkiye açısından
da doğrulandığını söylenebilir. Türkiye’de 1961-2016 yılları arası çevre ile doğal kaynaklarla
barışık bir ekonomik büyümenin ortaya çıkmadığı söylenebilir. Dolayısıyla sürdürülebilir bir
ekonomik büyümenin incelenen dönem için geçerli olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme için çevreye duyarlı, kaynakları tahrip etmeyen ve
yenilenebilir kaynaklara ağırlık veren bir büyüme patikasının seçilmesi önemlidir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERİN OLUŞTURULMASINDA RİSK YÖNETİMİNİN
BAŞARISI VE KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ

Dr.Öğr.Üyesi Duygu CELAYİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi

Özet
İşletmelerin finansal, çevresel ve yaşanan sosyal değişimlerden kaynaklanan risklerinin
dikkate alınıp doğru biçimde yönetilmesi, sürdürülebilirlikle ifade edilmektedir. Aynı zamanda,
işletmenin örgüt yapısına ve finansal durumuna ilişkin riskler de, sürdürülebilir başarı ya da
işletmenin performansı açısından yapısından ve finansal koşullardan kaynaklanan riskler de
sürdürülebilir işletme performansı için yönetilmelidir. Bu durum işletme değerinin artmasını
sağlayacak ve işletmenin sürdürülebilirliği ile uzun vadede hissedar değerini yükseltecektir
(Aras, 2010). Bu noktada işletmelerin sürdürülebilir başarılarında en temel faktörler arasında
etkin bir kurumsal yönetim ile risk yönetimi bulunmaktadır. Kurumsal yönetim, özellikle son
dönemlerde, sürdürülebilir başarı açısından işletmeleri yakından ilgilendiren bir konu hale
gelmiştir. Toplum ile işletmeler arasındaki ilişkiler (hissedar, ortaklar vb.) artarken, kurumsal
yönetim kavramı ve ilkeleri de daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Kurumsal yönetim;
işletmelerde yürütülen bütün faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak bütün paydaş
haklarının korunması açısından yönetimin sorumluluklarını öne çıkaran bir yönetim
yaklaşımıdır. Kurumsal yönetim, bir işletmenin yönetimi ve sahipliği arasındaki ilişkileri
içermektedir. İşletme faaliyetlerinde ve yönetiminde değer oluşturmayı hedeflemekte, hissedar
haklarını ve diğer çıkar gruplarını (yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kredi
verenler) korumaktadır. Ancak, bu süreçte işletmeler çeşitli risklerle karşı karşıya
kalabilmektedir. Özellikle, son 20 yılda yaşanan şirket skandalları (Enron, Worldcom,
Parmalat, Ahold, v.b.), uluslararası piyasalardaki finansal krizler işletmelerin gelecekte
karşılaşabilecekleri riskleri belirleme ve yönetme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
İşletmelerin faaliyet alanlarında yaşanan gelişmeler de, karşılaşılan risklerin artmasına
neden olmuştur. Şirketlerin başarısı büyük ölçüde risklerini önleme, belirleme, azaltma ve
yönetme yeteneklerine bağlı hale gelmiştir. Aynı zamanda, yaygın olarak kullanılan kurumsal
risk yönetimi de, uluslararası piyasalara katılmak ve büyümek isteyen işletmelerin uyguladığı
risk yönetimine çağdaş bir yaklaşım olarak gelişmiş ve risk yönetimi kurumsal yönetim yapısı
ile bütünleştirilmiştir. Bu çalışmada kurumsal yönetim yapısı ile risk yönetimi arasındaki ilişki
açıklanmış ve işletmelerde sürdürülebilir değer için başarılı bir risk yönetiminin kurumsal
yönetime etkisi tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi
GİRİŞ
Değişen çevre koşulları, uluslararası faaliyetlerin gelişmesi, bilgi-teknolojisindeki
dönüşümler, artan rekabet ve iş dünyasında yasal zorunluluklar gibi faktörler, işletmelerin
organizasyon yapısını ve yönetim biçimlerini büyük ölçüde farklılaştırmıştır. Bununla birlikte,
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yaşanan dinamik rekabet ortamında, işletmelerin risk farkındalıkları da değişmiş ve bugün
işletmelerin riskli faaliyetlerin getirilerinden yararlanması önemli hale gelmiştir. Ancak,
finansal krizler, şirket iflasları/skandalları, işletmelere riskleri yönetme konusunda strateji ve
paydaş değerini dikkate almaları gerektiğini ortaya koymuştur (National Research Council.
(1997). Bundan sonraki süreçte işletmelerin sürdürülebilir değer yaratabilmesi önem
kazanmıştır. İşletmeler; planladıkları amaç ve hedeflerine ulaşabilmek adına farklı yöntem ve
stratejiler uygulamışlardır. Etkin risk yönetimi de bunlardan biri olmuştur.
Faaliyette bulunulan sektörün/iş alanının büyüklüğüne, rekabet koşullarına, tabi olunan
yasal düzenlemelere bağlı olarak bir takım risklerle karşılaşmaları durumunda, işletmede, etkin
risk yönetim sistemlerinin oluşturularak uygulanması gerekmektedir. İşletmede ortaya
çıkabilecek risklerin belirlenmesi, tanınması ve risklere ilişkin önlemlerin alınması ve söz
konusu bu risklerin yönetilmesi sorumluluğu ise işletme yönetimindedir. Fırsat ve tehlikeleri
(riskler) uygun şekilde ölçme yeteneği, iş dünyasında kritik bir başarı faktörüdür (Lucco, J.
2019). Bir işletmenin başarısı, yöneticilerinin kararlarının kalitesine bağlıdır. Bu bağlamda, risk
yönetimi her bir yöneticinin temel görevlerinden de biridir ve iyi bir "kurumsal yönetim" ve
sürdürülebilir başarı için anahtar unsurdur. Risk yönetiminde yapılacak ilk faaliyet (iş), uygun
risklerin tanımlanması ve bir araya getirilerek değerlendirilmesidir. Yapılan bu iş, risk
yönetimini optimize etmek, sağlam yönetim kararlarını desteklemek ve gerekli olan bilgiyi
sağlamak için bir ön koşuldur. İşletmelerin sürdürülebilir değer yaratmak için risk almak
zorunda oldukları bir gerçektir. Ancak, bir işletmenin başarısı büyük ölçüde “doğru” riskleri
almaya bağlıdır. Riskleri yönetmek aynı zamanda “iyi” kurumsal yönetim çerçevesinde, doğru
stratejileri geliştirmek ve bunları etkin ve verimli iş süreçlerini tanımlamak için bir temel olarak
kullanmak anlamına gelmektedir. İşletmelerin belirli bir stratejide karar vermeden önce,
stratejiyle ilgili risklerin anlaşıldığından emin olması ve riskler iyi anlaşılmıyorsa, bu stratejiyi
kabul etmemesi gerekmektedir (IIA, 2016).

1. Kurumsal Yönetim ve İşletme Değeri
21. yüzyılda kurumsal yönetim kavramı; sermaye piyasalarının gelişimi, işletmelerin
başarısı/verimliliği ve uluslararası alanda rekabet edebilirliği, buna paralel olarak sürdürülebilir
büyüme ve gelişme için önemli bir unsur haline gelmiştir. Özellikle son yıllarda, Amerika
Birleşik Devletleri'ndeki Enron, WorldCom, Xerox gibi hileli işlemler ve kurumsal bilgi
güvenilirliği sorunları, dünyada yönetim ve denetim alanındaki yaklaşımları/uygulamaları
tartışmaya açmıştır. Kamuda ve özel sektörde etkin olmayan kurumsal yönetim politikalarının,
finansal krizlerin ve muhasebe skandallarının temel nedenlerinden biri olarak gösterilmesi,
kurumsal yönetim kavramını dünyada daha önemli hale getirmiştir (Demirbaş&Uyar, 2006).
Başta finans kuruluşları, gelişmiş ülkeler ve çeşitli kuruluşlar bu konuya büyük önem
vermeye başlamıştır. Özellikle kredi vermeden ya da yatırım yapmadan önce kurumsal yönetim
kalitesini ve uygulamalarını gözetir hale gelmişlerdir. Sermaye piyasalarının ekonomik
kalkınmaya katkısını artırmak için, güven oluşturma amaçlı kurumsal yönetim aşamaları ve
ilkeleri tanımlanmıştır. İşletmeler, finansal kaynak ihtiyaçlarını karşılamada iç piyasa ile sınırlı
kalmamış ve uluslararası sermaye hareketlerinden pay almaya çalışmışlardır. Bu gelişmelerle
paydaş haklarını en uygun şekilde korumak için güvenilir finansal sistemler oluşturmak
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gerekmiş ve bu gereklilik de, kurumsal yönetim kavramının önemini açık ve net olarak ortaya
koymuştur (a.e.).
Kurumsal yönetim; işletme yönetimi, işletmenin sahip ve ortakları ile diğer menfaat
sahipleri (paydaşları) arasındaki hak ve sorumlulukların tespit edildiği bir oluşumdur (OECD,
2015). İşletmelerde yerine getirilen faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak paydaş
haklarının korunması yönünde, yönetimin sorumluluklarını vurgulayan yaklaşım olarak da
tanımlanabilmektedir (Aktan, 2006). Kurumsal yönetim, yalnızca işletme ile işletmeye sermaye
koyan hissedarlar arasındaki ilişkilere değil, çok daha geniş paydaş anlayışına odaklanmaktadır
(Zabihollah, 2009). Bu bağlamda yöneticiler, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler,
devlet gibi çok sayıda paydaşı kapsamaktadır. Kurumsal yönetim işletme hedeflerinin, bu
hedeflere ulaştıran araçların, yöntemlerin ve performansın/başarının nasıl izleneceğinin
belirlendiği bir oluşumu da sağlamaktadır. Bu oluşum sürdürülebilir değere ulaşılmasında,
paydaş değerinin önemini ortaya çıkarmaktadır (Vassileios, 2011;OECD, 2016).
Kurumsal yönetim; adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk şeklinde dört temel
ilkeye dayandırılmaktadır (Witherell, 2002). Bu ilkelerin temel hedefi “iyi yönetim/yönetişim”
anlayışının işletmelere yerleştirilmesidir. Kurumsal yönetimdeki amaç; işletmelerin iyi
yönetilmesi ve yönetim kurullarının oluşturulmasında ilke ve kurallar oluşturmaktır. Hedefinde
işletmelerin daha adil, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yönetilmesi vardır
(Maipose&Matsheka). Kurumsal yönetim uygulamaları, yönetim ile hissedarlar arasındaki
çıkar çatışmalarının/bilgi asimetrisinin azaltılmasını, işletmenin tüm paydaşları arasında
dengenin sağlanmasını öngörmektedir. Bu durum, işletme yönetiminin neden olduğu kurumsal
başarısızlıkların, hile ve suistimallerin önlenmesini sağlayacak, kural/düzenlemelere ve kurum
kültürüne her paydaşın bağlanmasını sağlayacaktır (Akdoğan v.d., 2016). Kurumsal yönetim,
müşterilere, çalışanlara, ortaklara ve halka karşı çok taraflı bir taahhüttür (BASF, 2019). Bu
taahhüt oluşturulan değerin devamlılığını ortaya koymaktadır. Kurumsal yönetime öncelik
verilmesi, geliştirilmesi ve uygulanması; paydaşların beklediği işletme değerinde
sürdürülebilirliği sağlayacaktır.
Bununla birlikte iyi yönetişim uygulamaları, rekabete açık, etkili ve verimli işletmelerin
oluşumunu sağlayacak, sınırlı kaynakların daha verimli/etkili biçimde kullanılmasını
sağlayacak ve yatırımcılara, yatırımlarının hesap verebilir ve şeffaf bir ortamda güvenli, verimli
ve etkin bir şekilde yönetildiği görünümünü sunacaktır. Genel olarak kurumsal yönetimin
hedefleri ve getirileri aşağıdaki gibi özetlenebilir (Aktan, a.e.).
• İşletme üst yönetiminin yetki ve güçlerinin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak, bir başka
anlatımla, yönetimin yetki ve güçlerini kötüye kullanarak özel çıkarlar kazanmasının önüne
geçilmesi,
• Yatırımcı haklarının korunması, hissedarların eşit ve adil muamele görmesinin sağlanması,
• Paydaşların güvenceye alınması ve haklarının korunması (örneğin azınlık hisselerinin
korunması),
• Kamunun faaliyetlerini ve finansal durumunu kamuoyuna bildirmek, şeffaflığı sağlamak,
• Yönetim kurulunun sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi,
• İşletmenin üst yönetim kararlarında ve faaliyetlerinde hissedarlara ve diğer paydaşlara hesap
verebilirliğin sağlanması,
• İşletme karlarının, genel olarak tüm paydaşlara ve paydaş haklarıyla orantılı olarak
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dağıtılmasını sağlamak.

1.1. Kurumsal yönetimin söz konusu bu hedeflerini gerçekleştirirken, bu süreçte,
işletmelerin amaçlarına/hedeflerine ulaşmasını tehdit eden öngörülemeyen olaylar ortaya
çıkabilmektedir. Öngörülemeyen bu olaylar, işletmeler açısından kimi zaman fırsat oluştursa
da, genellikle riskleri içermektedir. Bu nedenle, işletmeler açısından sürdürülebilir değerin
oluşturulmasında, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkin şekilde yönetilmesi son
derece önemlidir.
2. Risk Yönetimi ve Sürdürülebilir Değer Oluşturma
Amaçlara ulaşılması üzerinde etkisi olacak bir olayın meydana gelme ihtimaline risk
denir (IIA, 2011&Vallabhaneni, 2013). Risk, hedefe ulaşmaya etkisi olabilecek bir olayın
meydana gelme olasılığıdır (COSO ERM, 2016). Başka bir tanımla, belirsizliğin hedefler
üzerine etkisine risk denmektedir.
Risk, bir olayın meydana gelme olasılığı ile etkilerinin bir bileşimidir. Her kararın
sonucunda meydana gelecek olayın ortaya koyacağı fırsatlar ve tehditler olacaktır. Risk
yönetimi de, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede
tutulabilmesi adına gerekli görülen kontrollerin uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını
sağlayarak işletme faaliyetlerinin taşıdığı risk miktarının belirlenmesi ve kabul edilebilir bir
risk seviyesine çekilmesine ilişkin süreçler bütünüdür (Emhan, 2009).
Coleman (2011)’a göre risk yönetimi; olumsuzluğu azaltmak ve gelecekteki fırsatlardan
yararlanmak için geçmişten gelen dersleri kullanma sanatıdır. Başka bir ifade ile, dünün
hatalarından kaçınma sanatıdır. Geçmişi anlamak son derece önemlidir, çünkü mevcut riskleri
ve geçmişte nasıl davranacaklarını anlamak, geleceği yönetmek için atılan ilk adımdır. Bu
bağlamda, yanlış giden durumlar için her zaman yeni yollar yaratabilmek mümkündür.
Dolayısıyla, risk yönetimi sayılardan çok daha fazlasıdır; sayı ve niceliksel araçları bir arada
kullanma becerisidir. Buna göre risk yönetimi, riskleri izleyip kontrol altına almak ve
yararlanılması gereken fırsat varsa bunlardan yararlanmak adına kısa ya da uzun vadeli karar
almaktır.
Risk yönetimi yalnızca risklere karşı gerekli olan tedbirlerin alınması da değildir, bununla
birlikte işletme içinde risk konusunda farkındalık/ bilinç oluşturarak esnek ve etkin işleyişe
sahip süreçler oluşturmaktır (Coleman, 2011). Risk yönetiminin ana hedeflerinden biri,
beklenenden farklı, önemli bir sürpriz veya sonuçtan kaçınmaktır. Yönetim, bu büyük
sürprizlere verilen yanıtları planlamak için sonucun ne kadar iyi veya ne kadar kötü
olabileceğini bilmek durumundadır (Glove & Crouse, 2017).
Risk yönetimi, işletmelere katkılarından dolayı son yıllarda artan bir önem kazanmıştır.
Küresel krizler, önemli muhasebe skandalları, şirket iflasları, hileler ve yaşanan yolsuzluklar
risk yönetiminin önemini vurgulamıştır. İşletmelerde etkin risk yönetimi ve kurumsal yönetimi
uygulamalarının mevcut olmaması, yaşanan bu sorunların temel nedeni olarak gösterilmiştir
(Grove&Patelli, 2013; Glove&Crouse, 2017). Genel olarak, bu skandallarda, işletmelerin
karşılaştıkları riskleri tam olarak anlamadıkları veya / ve risk yönetim sistemlerinin etkili bir
şekilde çalışmadığı veya risk yönetiminden uzak olduğu ve skandalların kurumsal yönetimin
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başarısızlığı ile kolaylaştığı görülmüştür (OECD). Yeni yönetişim uygulamaları geliştirmek,
etkili kurumsal yönetişimi sağlamak ve işletme değerini artırıp sürdürülebilirliği sağlamak
adına, işletme içinde etkin ve etkili risk yönetimi uygulamaları geliştirmek önemlidir. Bu
bağlamda, risk yönetimi, kurumsal yönetimin ve sürdürülebilir başarının en temel taşıdır.
Kurumsal yönetimin başarısı ve devamlılığı: işletmelerde oldukça şeffaf bir iletişim ortamı
kurarak, adilliği ve hesap verebilirliği sağlayarak ve etkin risk yönetiminin desteği ile
sağlanabilmektedir (Kaymaz v.d., 1997; PwC, 2008).
Günümüzde sürdürülebilir değerin oluşturulmasında, işletmelerin sürdürülebilirliği ve risk
yönetimini işletme stratejilerine tamamen entegre etmeleri gerekmektedir. Bunun nedeni
yalnızca risklerin oluşturacağı potansiyel zararları azaltmak değil, aynı zamanda
sürdürülebilirlik gündeminden kaynaklanan yeni iş fırsatlarından da yararlanmaktır.
Sürdürülebilir değerin oluşturulması açısından bugün risk yönetimi kurum çapında (kurumun
tamamı açısından –kurumsal risk yönetimi) yapılmaktadır. Kurumsal risk yönetimi; risk
yönetimindeki zihniyet değişikliğini yansıtmaktadır. Söz konusu bu değişiklik, faaliyetler
yoluyla değer yaratmak için belirli risklerin kaçınılmaz olduğunu ve bazı risklerin de etkin bir
şekilde kullanılması ve yönetilmesi durumunda işletmelere gerçekten önemli fırsatlar
getirdiğini göstermektedir (Ai, 2006). Bu bağlamda kurumsal risk yönetimi, işletmenin stratejik
hedeflerine ulaşma açısından önemli olan riskleri belirlemek ve yönetmek için bir çerçeve
olarak kullanılmaktadır. COSO- Treadway Komisyon kurumsal risk yönetimini şu şekilde
tanımlamıştır.
Bir işletmenin yönetim kurulu, yöneticiler ve diğer çalışanları tarafından yürütülen, strateji
belirleme ve işletme genelinde uygulanan, sürdürülebilirliği etkileyebilecek olası olayları
tanımlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir. Bu kapsamda işletme hedeflerine ulaşılmasına ilişkin
makul güvence sağlamak için, risklerin risk iştahı dahilinde yönetilmesidir (COSO, 2003).
Kurumsal risk yönetimi, ölçülebilir risklerin yanında, kolayca ölçülemeyen veya bir araya
getirilemeyen riskleri de kapsamaktadır (stratejik riskler, çevresel riskler, itibar riski) (Mikes,
2007). Bu kapsamda kurumsal yönetim ve risk yönetimindeki başarı sürdürülebilir değerin
oluşturulmasında önemli olmakla birlikte işletmeye değer katmaktadır.

3. Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetim İlişkisi
Risk Yönetimi; kurumsal yönetim ve iyi yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Kurumsal
yönetimin, risk yönetimi üzerinde etkisi olduğu konusunda bugün artan bir farkındalık
bulunmaktadır. Dünya çapında pek çok büyük şirket ve finansal kurum, risk yönetimi ve
kontrolünün temel kurallarını ihmal ettikleri için piyasadan silinmiştir (Vassileios, 2011).
Kurumsal yönetim yanlışlıkları ve risk yönetimi başarısızlıkları, finansal krizlerin ve kurumsal
skandalların etkili bir unsuru olarak görülmüştür. Genel olarak, bu skandallarda, işletmelerin
karşılaştıkları riskleri tam olarak anlamadıkları veya / ve risk yönetim sistemlerinin etkili bir
şekilde çalışmadığı veya risk yönetiminden uzak olduğu ve skandalların kurumsal yönetimin
başarısızlığı ile kolaylaştığı görülmüştür. Bir işletmenin iyi işletilmeyen risk yönetimi
nedeniyle başarısız olması durumunda, itibar riski, iş kayıpları, şirket çöküşü, vb. gibi toplam
hissedar servetinin kaybına neden olabilecek durumlarla karşılaşılabilecektir. OECD'ye (2009)
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göre kurumsal başarısızlıklarda ve finansal krizlerde pekçok kurumda ortaya çıkan kurumsal
yönetim ile ilgili bazı ortak risk yönetimi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlar şu şekilde
sıralanabilir (Tara &Sadri,2015);
• Riskler, risk yönetiminin işin kapsamı ve faaliyetlere odaklanmasını sağlamada kilit
öneme sahip olan stratejiyle bağlantılı değildir. Bu noktada risk yönetimi
sürdürülebilirliğin sağlanmasında etkili değildir.
• Risk tanımları genellikle iyi yapılmamıştır.
• İşletmeler her zaman risklere karşı akıllı tepkiler geliştirmemiştir.
Riske yönelik cevaplarda yönetim, işletme paydaşlarını dikkate almamış ve
sürdürülebilir değeri hesaba katmamıştır.
• Değer zincirinin önemli bölümü dış kaynaklardan sağlanmıştır. İçsel kaynaklar değer
yaratmada göz ardı edilmiştir.
Risk yönetimi ve kurumsal yönetim birbirine bağımlı ve ilişkili iki kavramdır. Kontrol,
kurumsal yönetimin rollerinden biridir ve kontrol ortamı risk yönetimi sürecinden
geliştirilmiştir. İyi yönetişim uygulamaları oluşturmak ve kurumsal yönetimde etkinliği
sağlamak için işletme içinde etkin ve etkili risk yönetimi uygulamaları geliştirmek önemlidir.
Kurumsal yönetim ve risk yönetimi, işletmelerin riskleri daha iyi anlamalarına, amaçlarını
iyileştirmelerine, riskleri azaltmalarına, uygun şekilde değerlendirmelerine ve yönetmelerine
yardımcı olmak için birlikte hareket etmelidir (OECD,2014). İşletme performansının
sürdürülebilirliği, her iki kavramın da etkin rolüne bağlıdır. Kurumsal yönetim, işletmenin
faaliyetlerini ve farklı paydaşlar arasındaki olası çıkar çatışmalarını izlemek için tasarlanmış
bir kontrol sistemi olarak düşünülebilir. Yönetim kurulu da genellikle böyle bir görevi
gerçekleştirmek için kullanılan en önemli mekanizmalardan biri olarak kabul edilir.
Risk yönetiminin etkin olarak uygulanabilmesi için, öncelikle işletmenin belirlenmiş bir
stratejisi olması gerekmektedir. Bu stratejiye uygun biçimde, risklerin yönetim kurulunun
önderliğinde tüm birimlerin ortaklaşa bir katkı sunarak yönetilmesi önemlidir. Burada
uygulanan risk yönetim sistemi daha geniş kapsamlı olacaktır. Risk yönetimi, işletme risk
iştahına bağlı kalarak risklerin yönetildiği konusunda yönetim kuruluna güvence sağlamaktadır
(Woods, 2008). İşletme içerisinde oluşturulan “kontrol alanı”, risk yönetim sürecinden
geliştirilmekle birlikte, aynı zamanda kontrol; kurumsal yönetimin fonksiyonlarından birini
de oluşturmaktadır (Knight, 2006). Bu bağlamda risk yönetimi ile ilgili olarak kurumsal
yönetim; belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için işletme tarafından yönetilen ve kontrol
edilen bir ortam/çevre olarak tanımlanabilmektedir.
Kontrol ortamı, kabul edilebilir bir risk seviyesinde hedeflere ulaşırken işletmeyi daha
güvenilir yapmaktadır. Risk yönetimi, risklerin istenmeyen etkilerini en aza indirmek ve riskli
durumların faydalarını optimize etmek için kullanılan etkili bir tekniktir (Chadegani&Biglari,
2011). Buna göre, risk yönetiminin amacını, risklerin sistematik olarak tanımlanması,
değerlendirilmesi ve azaltılması yoluyla oluşturulan süreç iyileştirme olarak tanımlamak da
mümkündür (Chapman,1997). Risk yönetiminin sorumluluğu, hedeflenen risk alımını (risk
toleransı) ve fiili riskin işletme çapında kabul edilebilir bir seviyede uzlaştırılması olarak
açıklanabilmektedir. Bu rol, risk ölçümünden, risklerin raporlanmasından, risklerin izlenmesi
ve kontrol edilmesine / azaltılmasına kadar çok yönlüdür. Özetle hem kurumsal yönetim hem
de risk yönetiminin işlevi ve amacı; hissedar değerini maksimize etmektir (Sobel&Reding,
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2004). Risk yönetimi ve kurumsal yönetimin etkileşimiyle, işletmeler risklerini daha iyi
anlayacak, süreci iyileştirecek, riski uygun şekilde değerlendirip yönetecekler ve sürdürülebilir
başarıya/değere katkıda bulunacaklardır (Manab, Kassim &Hussin, 2010).
Stratejik girişimler ve günlük operasyonel faaliyetler (performans) arasındaki boşluğu
kapatması nedeniyle de risk yönetimi; iyi kurumsal yönetim için merkezi bir öneme sahiptir.
Ayrıca, dinamik hedeflerin oluşturulmasına temel teşkil etmekle birlikte, yapılacak analizler
açısından da rehberlik etmektedir. Risk yönetiminin, kurumsal yönetim kapsamında etkin
olabilmesi, değer yaratabilmesi ve başarıya ulaşabilmesi için, kurum içerisinde aşağıdaki
unsurların gerekliliği önemlidir (Hieber, 2004).
• Yönetim tarafından risk yönetim sürecine bağlılık,
• İzlenebilir bir risk azaltma faaliyet sisteminin oluşturulması,
• Belgelenmiş risk iletişim sisteminin varlığı,
• Uyumsuzluk ve kayıpların maliyetini belgeleyen bir sistemin varlığı,
• İç Kontrol ve risk yönetimi sistemin belgeye dayandırılması,
• Güvence çalışmalarının risk profiline uyumu,
• Paydaşların çıkarlarını etkileyebilecek kilit risklerin kaydı.
SONUÇ
Günümüz iş dünyasında; küresel ve teknolojik gelişimeler sebebiyle, hızlı bir değişim
yaşanmaktadır.. Özellikle, kurumsal yatırımların genişlemesi, finansal piyasalardaki
gelişmelerle birlikte yaşanan finansal krizler ve şirket skandallarından çıkarılan sonuçlar,
kurumsal yönetim, risk yönetimi ve sürdürülebilir değer kavramlarının önemini ve gerekliliğini
ortaya koymuştur. Temel olarak kurumsal yönetim; işletme yönetimi, yönetim kurulu,
hissedarları ve diğer paydaş grupları arasındaki ilişkiler düzenini kapsamaktadır. Kurumsal
yönetim, işletmenin amaç ve hedeflerinin belirlendiği, bunları gerçekleştirebilmek adına
performansı/başarıyı izleme yöntem ve tekniklerinin belirlendiği bir yapıyı da ortaya
koymaktadır (OECD, 1999). Kurumsal yönetim çok sayıda paydaş grubunun hak ve
çıkarlarının gözetildiği bir anlayışı sunduğundan dolayı, ortaya çıkan risklerin izlenmesi ve
doğru şekilde yönetilmesi gereklidir. Kurumsal yönetim yapısı içinde risklerin izlenerek etkin
şekilde yönetilmesi hem paydaş değeri hem de işletmenin sürdürülebilir değeri açısından
önemli olacaktır. Kurumsal yönetim aynı zamanda bir işletmenin hedeflerine ulaşmak için bir
çerçeve çizdiğinden özellikle, iç kontrol, eylem planları, performansın/başarının ölçümü,
kurum açıklamalar gibi çok sayıda yönetsel alanı içermektedir (Chen, 2019).
Bu kapsamda risk yönetimi, kurumsal yönetim süreçlerinin içerisine yerleştirilmiş sürekli
bir yapı sunmalıdır. Unutulmamalıdır ki, özellikle 2000’li yılların başında yaşanan şirket
skandalların en temel noktası, risk yönetiminin var olmasına rağmen, bu anlayışın/bilincin
kurumsal yönetimin tüm süreçlerine yansıtılmamış olmasıdır. Bu bağlamda sürdürülebilir
başarı/performans açısından risk yönetiminin işletmelerin karar alma süreçlerinin etkin bir
unsuru haline getirilmesi gerekmektedir.
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1526 TARİHİNDE NEFS-İ ANTAKYA’DAKİ KİŞİ ADLARI
HAKKINDA BİR DEĞERLENDİRME
Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Gaziantep Üniversitesi

ÖZET
Kişi adları bir milletin dil, tarih, kültür ve folkloru bakımından büyük önem taşırlar.
İsimlerin konulmasında kültürün, coğrafyanın, dinî veya fikrî inanışın önemli etkisi
bulunmaktadır. Adlar tarih, kültür, coğrafya, edebiyat, dil, dilbilim, halkbilim, etnografya,
sosyoloji, psikoloji gibi birçok alanla yakından ilgisi ve ilişkisi olan ilginç bir alandır.
Bir milletin kültürü, dili ve folkloru yaşadıkları coğrafi bölgenin iklim özelliklerinden
etkilendiği gibi, iletişim halinde olunan diğer kültürlerden de etkilenmektedir. Dolayısıyla bu
unsurlar farklı zaman ve mekânlarda değişmekte veya gelişme göstermektedir. Buna bağlı
olarak isimler de değişime uğramaktadır. Tarihin değişik dönemlerinde farklı coğrafyalarda
yaşayan ve birçok milletle teması olan Türklerin kullandıkları şahıs isimlerinde de bu süreçte
değişimler yaşanmıştır. İlk zamanlarda adlar daha öz Türkçe iken, sonraları yabancı kültürlerin
etkisinde kalmıştır. Özellikle İslamiyet’in kabulünden sonraki süreçte Türkler tarafından
verilen kişi adlarının çoğu Arapça veya Farsça kökenli olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dolayısıyla, yapılacak olan bölgesel kişi adları çalışmaları ve bunların geniş kitlelerin
istifadesine sunulması, kültürümüzün daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1040 nolu ve 1526 tarihli Halep
Vilayeti Mufassal tahrir defterinin Antakya Şehri ile ilgili kısımlarında yer alan erkek şahıs
isimleri ele alınmıştır. Tahrir defterlerinde yalnızca erkek şahısların ve babalarının isimleri yer
aldığı için bu çalışmada sadece erkek şahıs isimleri üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu
isimlerin kullanılma sıklıkları, sayısal değerleri ve oranları analitik olarak incelenmeye
çalışılmıştır.
Bu bağlamda, Antakya şehrinde yaşayan kişilerin adları önce tür ve köken açısından ele
alınacaktır. Daha sonra en çok kullanılan adlar değerlendirilecektir. Akabinde şu başlıklar
altında bir değerlendirme yapılacaktır: Türkçe kökenli adlar, tarihi şahsiyetlerin isimlerinden
seçilmiş adlar, hayvan adları, coğrafya ile ilgili konan adlar, meslek adlarından seçilmiş isimler,
boy, kabile ve hanedan adlarından seçilen isimler, yer adlarından seçilen isimler, bitki
isimlerinden seçilmiş adlar, maden ve kaya adları ve renklerle ilgili adlar. Son olarak da Türk
ad verme geleneğinin Antakya şehri şahıs adları üzerindeki yansımaları hakkında
değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Antakya, Kişi adları.
Giriş
M.Ö. 300 tarihinde kurulan Antakya şehri tarihi süreç içerisinde birçok devletin
idaresinde bulunmuş ve çok farklı kültürlere ev sahipliği yapmıştır. Ağustos 1516 tarihinde
Memluklerle yapılan savaşın Osmanlıların lehine sonuçlanması ile birlikte Osmanlı
hâkimiyetine girmiş ve I. Dünya savaşının sonlarına kadar Osmanlı idaresinde kalmıştır.
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Osmanlı topraklarına katıldıktan sonra müstakil bir sancak itibar edilen1 Antakya 1522
yılına kadar sancak olarak idare edilmiştir. Bu tarihten sonra Şam Beylerbeyliğine bağlı bir
sancak haline getirilmiştir. Bir yıl sonra ise kaza olarak Haleb vilayetine bağlanmıştır.
Antakya’nın bu idari statüsü Haleb’in Osmanlı Devleti’nin elinden çıkışına kadar devam
etmiştir2.
Antakya 1523 tarihinde Haleb sancağına bağlandıktan sonra, kaza kadılık bölgesi olarak
çevresinin merkezi olmuştur. Etrafındaki köyler ve o köylerin bağlı olduğu nahiyelerin kaza
şeklinde oluşturduğu belirli bir coğrafî esasa kavuşmuştur. Antakya kazası hudutları dâhilinde
6 nahiye bulunmaktadır. Bunlar; Antakya, Altınözü, Kuseyr, Şuğur, Cebel-i Akra ve Süveyde
nahiyeleridir.
Antakya şehri ile etrafını çevreleyen köy ve mezralar Antakya Nahiyesi’ni
oluşturmaktadır. Nahiyenin doğu ve güney-doğusunda Altınözü, kuzeyinde Bakraz, kuzeydoğusunda ‘Amik, güneyinde Kuseyr, Cebel-i Akra ve Süveyde nahiyeleri, batısında Özer
(Üzeyr) sancağı yer almaktadır3.
Antakya nahiyesinin merkezi nefs-i şehir, yani şehir merkezidir. Şehir merkezinin 1526
yılında 21 mahallesi mevcuttur. Ayrıca Antakya nahiyesinin 1526’da 27 köyü ve 82 mezrası
mevcuttur4.
Osmanlı imparatorluğunda yeni fethedilen bir bölgenin idarî, zirai ve sosyo-eknomik
durumunun tespiti için tahrirler (sayım) yapılmaktaydı. Bu tahrirler neticesinde oluşturulan
defterlere Tapu-Tahrir Defteri denilmekteydi. Arşivlerimizin en kıymetli hazinesini oluşturan
bu defterler sayesinde Osmanlının hâkim olduğu coğrafi bölgelerin XV-XVII. yüzyıllardaki
sosyal, ekonomik ve demografik durumları hakkında paha biçilmez bilgiler elde etmekteyiz.
Öyle ki, bu defterlerden faydalanarak, belli bir tarihte İmparatorluğun herhangi bir bölgesindeki
kasaba ve köylerde bulunan yetişkin erkek nüfusunu, bunların tasarruf ettikleri toprak miktarını
(çift, nim çift ve dönüm) ve devlete vermekle mükellef oldukları vergileri tespit etmek
mümkündür.
Diğer yandan, köy ve mezra isimleri ile sayılarını, her köyün kimin hası, zeameti, timarı,
vakfı veya mülkü olduğunu, o köylerde üretilen mahsullerin ve yetiştirilen meyve ağaçlarının,
ayrıca beslenen hayvanların cins ve miktarlarını da bu defterlerde görmek mümkündür. Ayrıca
şehir merkezi ve köylerde yaşayan erkek nüfusun isimlerini tek tek öğrenme şansına da sahip
olmaktayız.
Tahrir işi, Divan-ı Hümâyûn üyelerinden olan ve kanunları çok iyi bilen Tevkiî adı
verilen Nişancı’nın nezareti altında yapılırdı. Bir bölgenin sayımı yapılacağı zaman önce bu işi
idare edecek namuslu, bilgili ve güvenilir bir emîn ve bir kâtip seçilirdi. Emin olarak seçilen
kimseye Muharrir-i Memâlik veya kısaca Muharrir ya da İl-yazıcısı, Mübaşir, Vilayet Kâtibi
gibi isimler verilirdi. Bu emîn ve kâtibin yanında ise yazacakları arazinin özelliklerine göre bir
kâtip kadrosu bulunurdu. Devletin mahallî, idarî ve adlî teşkilâtında görev olanlar muharririn
istediği her türlü yardımı yapmak zorunda idiler. Ayrıca tahriri yapılacak bölgenin kadıları,
timar defterdarları, defterdar kethüdaları da bu heyete yardımcı olurlardı5.
Tahrir emîni, sayımı yapılacak bölgeyi öncelikle padişah hasları, vezir, beylerbeyi ve
1

BA, TD, No: 109, s. 7-8.
Haleb 1516 tarihinde Osmanlı hâkimiyetine alındıktan sonra 1549 tarihine kadar Şam Beylerbeyliği’ne
bağlı bir sancak olarak, bu tarihten sonra da eyalet olarak idare edilmiştir. Bkz. Çakar; a.g.e., s. 29.
3
Çakar, a.g.e., s. 51.
4
Ahmet Gündüz, Erdinç Gülcü, “XVI. Yüzyılda Antakya Nahiyesi (1526-1584)”, Mustafa Kemal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S. 12, Yıl 2009, s. 306-307.
5
İ. Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566), TTKY., Ankara 1990, s.11-12.
2
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sancakbeyi hasları, zeamet ve timarlar, vakıflar ve mülkler olmak üzere çeşitli sınıflara ayırırdı.
Daha sonra emrindeki heyetle birlikte şehir, kasaba ve köyleri birer birer dolaşarak buralarda
meskûn vergi mükelleflerinin isimlerini tek tek yazardı. Ayrıca, vergiden muaf olanlar, topraklı
ve topraksız köylü, evli, bekâr, ihtiyar, sakat, zanaat sahibi, imâm, müezzin ve ilmiye sınıfı
mensupları ayrı ayrı kaydedilirdi. Tahrir emîni ve heyeti her köy ve mezrayı isim isim kaydedip,
buralardaki buğday, arpa, çeltik, nohut, darı, mısır, ceviz, üzüm, zeytin, incir, bal, sebze, meyve
vs. gibi mahsullerin yıllık miktarları ile şahısların her yıl vermekle mükellef oldukları vergi
miktarını da kaydederlerdi6.
Tahrir emîni görevini tamamlayıp merkeze döndükten sonra elindeki müsveddeleri
birleştirerek Tapu-Tahrir Defteri adını verdiğimiz defterleri oluştururdu. Bunlar Mufassal ve
İcmal defterler olmak üzere iki türlü hazırlanırdı. Bölge ile ilgili ayrıntılı malumatı ihtiva eden
ve aynı zamanda idarî teşkilatı da gösteren defterlere Mufassal denilirdi ve her türlü ihtilaflarda
bu defter esas alınırdı. Mufassal defterden özetlenerek, sadece idarî teşkilatla köy isimlerini ve
yıllık hâsılat miktarlarını gösteren defterler de oluşturulmakta idi ki bunlara da Defter-i İcmal
veya Defter-i Mücmel adı verilirdi. Tahriri yapılan bölge ile ilgili her türlü idarî, askerî, sosyal
ve ekonomik yapılanma bu defterlerdeki bilgiler doğrultusunda yapılırdı.
Tahrirler sancak (liva) esas alınarak yapılmaktaydı. Dolayısıyla Antakya ve çevresi ile
ilgili tahrirler, Antakya’nın bağlı olduğu Haleb sancağı tahrirleri içerisinde yer almaktaydı.
Haleb sancağı ise XVI. yüzyılda 1518-1584 döneminde 6 kez tahrir edilmiştir7.
Yaygın Kullanılan Adlar
1526 yılında Antakya şehrinde kullanılan isimlerden 1977’si ele alınmış olup, bunlardan
1.120’si oğul ismi, 857’si ise baba ismidir.
Baba isimleri oğul isimlerine oranla 263 daha az olmasına rağmen 857 kişiye ait baba
adlarında isim çeşitliliği daha fazladır. Zira 1120 kişiye ait oğul adlarında 206 çeşit olmasına
mukabil, 330 farklı baba ismi olduğu görülmektedir.
Oğul adları içerisinde en yaygın olarak kullanılanı 173 isimle Mehmed olup, toplam
isimler arasında % 15,45’lik bir oran oluşturmaktadır. Bunu 120 isimle (% 10.71) Ali; 109
isimle Ahmed (% 9,73); 58 isimle İbrahim (% 5,18); 37 isimle Yusuf (% 3,31); 33 isimle Halil
(% 2,95), 27 isimle Hasan, Hüseyin, Ömer (% 2,41) ve 17 isimle Hacı Mehmed takip etmektedir
(tablo 1).
Tablo 1: Antakya Şehir Merkezinde En Çok Kullanılan Oğul Adları

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6
7

Oğul Adı
Mehmed
Ali
Ahmed
İbrahim
Yusuf
Halil
Hasan
Hüseyin
Ömer
Hacı Mehmed

Sayı
173
120
109
58
37
33
27
27
27
17

%
15,45
10,71
9,73
5,18
3,30
2,95
2,41
2,41
2,41
1,52

Miroğlu, a.g.e., s.12.
Enver Çakar; XVI. Yüzyılda Haleb Sancağı (1516-1566), Elazığ 2003, s. XXIV.
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Tabloda görüleceği üzere Antakya’da en çok kullanılan oğul isimleri içerisinde ilk
sırada Mehmed gelmekte olup, toplam isimlerin % 15,45’ine tekabül etmektedir. İkinci sırada
% 10,71’lik oranla Ali, üçüncü sırada ise % 9, 73’lük oranla da Ahmed ismi yer almaktadır.
İsminin başında Hacı ünvanı bulunan kişi sayısı 82, Şeyh ünvanı yer alan isim sayısı 17
ve Kara ünvanı bulunan isim sayısı ise 10’dur.
Antakya şehir merkezinde tespit ettiğimiz 857 baba ismi içerisinde en yaygın
kullanılanı, oğul isimlerinde olduğu gibi, Mehmed’dir. Zira Mehmed adına sahip olan baba
sayısı 55 kişi olup, bunların toplam isimler içerisindeki oranı % 6,41’dir. Ayrıca 20 isim de
Hacı Mehmed olarak geçmektedir. Bunları da ilave ettiğimizde baba isimleri içerisinde en
yaygın kullanılan Mehmed isminin oranı % 8, 74’e tekabül etmektedir.
Oğul isimleri içerisinde en yaygın kullanılan ikinci isim Ali, üçüncü isim ise Ahmed
iken, baba adlarında tersine bir durum söz konusudur. Zira 858 isim içerisinde ikinci sırada
kullanılan baba adı 45 kişi (% 5,24) ile Ahmed ve 32 kişi (% 3,75) ile Ali ismi üçüncü sırada
yer almaktadır.
İlginç bir tesadüf olarak gerek oğul gerekse baba isimlerinde dördüncü sırada İbrahim
adı yer almaktadır. Ömer adı baba isimlerinde altıncı sırada yer alırken, oğul adlarında
dokuzuncu sırada yer almaktadır. Yusuf adı baba isimlerinde yedinci sırada iken, oğul isimleri
sıralamasında beşinci sıraya yükselmiştir. Baba isimleri sıralamasında Mahmud sekizinci ve
Abdullah dokuzuncu ve Hamza onuncu sırada yer alırken, bu üç isim oğul adlarında ilk on
sıralamada yer almamaktadır.
Tablo 2: Antakya Şehir Merkezinde En Çok Kullanılan Baba Adları

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Oğul Adı
Mehmed
Ahmed
Ali
İbrahim
Hacı Mehmed
Ömer
Yusuf
Mahmud
Abdullah
Hamza
Hasan
Kasım

Sayı
55
45
32
30
20
19
16
15
11
11
11
11

%
6,42
5,25
3,73
3,50
2,33
2,22
1,87
1,75
1,28
1,28
1,28
1,28

Yukarıda verilen iki tablo mukayese edildiğinde ilginç sonuçlar göze çarpmaktadır.
Mesela baba neslinden olanların kullandıkları Abdullah adı % 2,94’lük bir orana sahip iken,
oğul neslinden olanlar içerisinde bu isim hiç kullanılmamıştır. Mühtedilere baba adı olarak
genellikle Abdullah ismi verildiği malumdur. Ancak, Antakya’da baba neslinde olanlara verilen
bu ismin mühtedilere ait olup olmadığı hususunda herhangi bir tespitte bulunmak mümkün
olamamaktadır.
Milliyet ifade eden isimler arasında Acem (Acemî) olarak beş baba neslinden, bir de oğul
neslinden olmak üzere toplam altı isim mevcuttur. Arab (Arabî) adına baba neslinden iki kişide
rastlamaktayız. Rumî ismi iki adet olup, bir baba ve bir oğul neslinden kullanılmıştır. Tatar adı
baba neslinden bir kişiye verilmiştir. Bayındır ismi ise oğul neslinden bir şahsa verilmiştir.
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Ayrıca, Baba nesli ile oğul nesli arasında farklılık gösteren 200 civarında isim
mevcuttur. Bir diğer husus ise 1120 oğul ismi içerisinde 206 farklı ad bulunurken, 857 baba
isminde ise 330 değişik adın bulunmasıdır.
Diğer yandan baba neslinden olanların bir kısmının isimleri yaptıkları mesleği ifade
eden adlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira Abacı, Attar, Baytar, Benna, Debbağ, Dellak,
Haddad, Hallac, Kefşker vb. gibi meslek isimi taşıyan 80 civarında baba adı tespit edilmiştir.
İsimlerin Çeşitleri
1526 tarihinde Antakya şehir merkezinde isim başına düşen kişi sayısı baba neslinden
2,59 oğul neslinden ise 5,43’tür.
Tablo:3: Antakya’da İsim Başına Düşen Kişi Sayısı (1526)

İsim Adedi
206
330

Oğul Sayısı
Baba Sayısı

Kişi Adedi
1120
857

Kişi Başına Düşen İsim
5,43
2,59

Tabloda görüleceği üzere oğul neslinden 1120 kişi 206 farklı isim kullanmasına
mukabil, baba neslinden olan 857 kişi 330 farklı isim kullanmaktadır. Dolayısıyla baba
neslinden olan kişilerin kullandıkları isim çeşitleri oğul nesline göre 124 adet daha fazladır.
Bu arada oğul neslinden olan kişilerin % 67,32’si 20 değişik isim kullanmakta, geriye
kalan % 32,68’i ise 186 farklı isim kullanmaktadır. Baba neslinden gelenlerin % 44’ü 25 değişik
isim kullanırken, % 56’sı ise 305 farklı isim kullanmaktadır.
Bu arada baba neslinden olanların bir kısmı tahrir kayıtlarına Ababcı, Arpacı, Attar,
Baytar, Çerçi, Haddad, Helvacı, Kassab vb. gibi meslek adlarının verilmiş olması dikkat
çekicidir.
Türkçe Kökenli Adlar
İncelenen şahıs adları arasında 75 farklı Türkçe kökenli isim tespit edilmiştir. Bunlardan
17’si oğul neslinden, 58’i ise baba neslinden olanlara verilen isimlerdir. Ahmed, Mehmed,
Mustafa vb. gibi Arapça kökenli Müslüman Türk isimleri bu değerlendirmeye dâhil
edilmemiştir. Buna karşılık bir bölümü Türkçe olan Hüdavirdi, Hakvirdi, Timurhan, Hacı
Sevindik gibi isimler ise Türkçe olarak sayılmışlardır.
Türk şahıs adları, tarihi süreçte yaşanılan coğrafya ile gelenek ve göreneklere göre farklı
şekiller göstermiştir. Antakya’da 1526 yılında kullanılan Türkçe isimlerin çeşitleri tablo 3-4’te
verildiği gibidir.
Tablo 4: Antakya Şehir Merkezinde Kullanılan Türkçe Oğul Adları

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

İsim
Bayındır
Çalık
Durmuş
Garib
Güneş
Hacı Sevindik
Hamo
Kansu
Kara Oğlan
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1
1
1
3
1
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1
2
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No
10
11
12
13
14
15
16
17

İsim
Karaca
Karaman
Koca
Korkmaz
Kuşcu
Sarım
Tengrivirdi
Uğurlu
Toplam

Adet
1
1
1
1
1
1
5
1
34
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Tablo 5: Antakya Şehir Merkezinde Kullanılan Türkçe Baba Adları

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

İsim
Ağca
Akbay
Arpacı
Artık
Ayhan
Bakır
Benek
Beyre
Budak
Cuci
Çalık
Çelebi
Çerçi
Çomak
Dilsüz
Diri
Durdu
Eymirhac
Eyne Beg
Garib
Geldizade
Gökçe
Güneş
Han
Herif
İcan
İşan
İvaz
Kalender

Adet
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3
1
3
3
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
2
1
1
2

No
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

İsim
Kara
Karabaş
Karaca
Karaman
Karaoğlan
Kızan
Koca
Kocavi
Korkud
Köpek
Kulak
Kuru
Kuşcu
Kutlu Beg
Küçük
Kürd
Öksüz
Papuci
Sarı
Sungur
Sümsüm
Şarabcı
Tatar
Tengrivirdi
Türkman
Varsak
Varvar
Yazır
Buğurucu
Toplam

Adet
2
2
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
1
1
1
85

Tablo-4 ve 5 mukayese edildiğinde, Baba neslinde kullanılan Türkçe kökenli isimlerin
sayısı oğul neslinden kullanılan isimlerinden üç kat daha fazladır. Zira baba neslinde kullanılan
59 farklı Türkçe isme mukabil, oğul neslinde bu sayı sadece 18’dir.
Ayrıca 75 farklı isimden sadece 9’u hem baba hem de oğul neslinde ortak kullanılmıştır.
66 isim ise farklılık göstermektedir. Baba ve oğul neslinden ortak geçen isimler; Çalık, Garib,
Güneş, Karaca, Karaman, Karaoğlan, Koca, Kuşçu ve Tengrivirdi’dir.
Baba neslinden en çok kullanılan Türkçe kökenli isimler, dörder isimle Garib ve
Karaca’dır. Bu isimleri üçer isimle Çalık, Çerçi, Çomak, Herif ve Tengrivirdi takip etmektedir.
Oğul neslinde ise ilk sırada 11 isimle Hacı Sevindik gelmektedir. Bunu 5 isimle Tengrivirdi, 3
isimle Garib ve 2 isimle Kansu takip etmektedir.
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Sonuç
Tarihin süzgecinden geçip gelen isimlerin tarihle sıkı bir ilişkisi vardır. Zira yaşanılan
bölgenin coğrafyasından, tarihinden, inançlarından izler taşırlar. Aynı zamanda toplumların
duygu ve düşünce sistemlerini yansıtırlar.
1526 tarihinde Antakya şehrinde yaşayan insanların kullandıkları isimler büyük oranda
İslam kökenli isimlerdir. Bununla beraber, önemli sayıda Türkçe kökenli isimler de
kullanılmıştır. Ancak, erkek nüfusun baba adlarında Türkçe isimlerin oranı oğul adlarına oranla
daha fazladır. Dolayısıyla kullanılan Türkçe adların sayısında zaman içerisinde azalma
görülmektedir. Zira oğul neslinde Mehmed, Ahmed, Ali, İbrahim vb. gibi isimlerin kullanım
oranlarında artış yaşanırken, Ağca, Akbay, Budak, Dilsüz, Diri, Gökçe vs. gibi Türkçe kökenli
pek çok ismin ise kullanılmadığı dikkat çekmektedir.
Sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar ile aile tipleri, yaşam tarzları, düşünce yapıları gibi
özellikler adlara da yansıdığı için ad verme olayı aileden aileye değişiklik gösterebilmektedir.
Bu hususlar dikkate alındığında Antakya şehir merkezinde yaşayanlara verilen isimlerin
verilmesinde şu hususların dikkate alındığını söylememiz mümkündür:
Aile büyüklerinin, tarihi şahsiyetlerin, saygın kişilerin isimleri verilmiştir,
Çocuğu korumaya yönelik olan gelenek ve görenekler sürdürülmüştür. Bu bağlamda
çocuğun hayatta kalması için kötü anlam ifade eden sözcüklerin ad olarak verilmesi, erkeklere
kız adı verilmesi, çok yaşayan kişilerin adının verilmesi vb. gibi.
Yeni doğan çocuğun göze çarpan bir özelliğinin veya doğumdan sonra ilk göze çarpan
ya da işitilen nesnenin adının verilmesi,
Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No: 1040.
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1526 TARİHİNDE ANTAKYA KAZASINDAKİ VAKIF VE MÜLKLER

Prof. Dr. Ahmet GÜNDÜZ
Gaziantep Üniversitesi

ÖZET
Vakıf kurumu, yüzyıllarca İslâm ülkelerinde büyük önem kazanmış, sosyal ve
ekonomik hayat üzerinde derin etkilerde bulunmuş dinî ve hukukî bir müessesedir. Vakfı
kısaca, bir kimsenin Allah'ın rızasını kazanmak için, sahip olduğu menkul veya
gayrimenkulünü dinî, sosyal veya hayrî hizmetler için tahsis etmesi olarak tanımlayabiliriz.
Osmanlı Devleti’nde vakıf sisteminin toplum hayatında oynadığı rol ve icra ettiği
fonksiyon çok önemlidir. Zira devletin kuruluşundan yıkılışına kadar, toplum hayatının her
sahasında vakıflar vazgeçilmez bir unsur olarak görülür.
Antakya ve çevresi Osmanlı idaresi altına alındıktan sonra, mevcut olan vakıf ve
mülkler korunmuş, ayrıca yenilerinin kurulmasına özen gösterilmiştir. Nitekim XVI. yüzyılda
Antakya Kazası’nda bulunan vakıfların çoğunluğu Osmanlı öncesi devirlerden kalmadır.
Bunlar, mülk sahiplerinin mülklerini, kendilerinin veya başkalarının yaptırdıkları câmi, mescit,
medrese, zâviye vs. gibi hayır eserler yararına vakfetmeleri ile ortaya çıkmıştır.
Tahrir defterlerindeki kayıtlara nazaran Antakya kazasındaki köy veya mezraların
önemli bir kısmı vakıf statüsündedir. Dolayısıyla gelir kaynaklarının önemli bir kısmı vakıf
olarak ayrılmıştır. Ayrıca mülk statüsünde olan köy ve mezralar da bulunmaktadır. Mülk
sahipleri, mülklerini satma, bağışlama veya vakfetme hakkına sahiplerdir.
Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan 1040 nolu ve 1526 tarihli Halep
Vilayeti Mufassal tahrir defterinin Antakya Kazası ile ilgili kısımlarında yer alan vakıf ve mülk
kayıtları ele alınmıştır. Öncelikle vakıf ve mülklerin bulundukları yerler (şehir merkezi, köy
veya mezra) belirlenecektir. Daha sonra bu vakıflar mahiyetleri itibariyle hayrî, zürrî (evlatlık)
ve avârız vakıflar şeklinde kategorize edilerek, gelir tutarları belirlenecektir.
Bu bağlamda, 1526 yılında Antakya kazasında mevcut olan vakıfların sayısı ortaya
konulup, toplam kaza gelirleri içindeki oranları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Vakıf, Osmanlı, Antakya.
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Antakya Kazasında Mülk ve Vakıflar
Vakıflar genellikle hayrî amaçlar için kurulmuştur. Zamanla İslam ülkelerinin sosyal ve
ekonomik hayatı üzerinde yüzyıllarca etkili olan bir kurum halini almıştır. Dolayısıyla
Osmanlı’nın toplum hayatında da önemli rolü olmuştur. Zira Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan
yıkılışına kadar, toplum hayatının her sahasında vakıflar vazgeçilmez bir unsur olarak görülür.
Osmanlı yönetimi bir bölgeyi hâkimiyeti altına aldıktan hemen sonra orada sayım
yaparak sosyal, ekonomik ve kültürel durumunu tespid eder ve uygulayacağı idari statüyü
belirlerdi. Ancak, bir önceki yönetimden kalan “vakıf ve mülklere” dokunmaz, onların
devamını sağlardı.
Antakya ve çevresi 1516 tarihinde Memluk idaresinden alındıktan hemen sonra bölgede
sayımlar yapılmış ve elde edilen veriler Tapu-Tahrir Defteri denilen defterlere kaydedilmiştir.
Bu veriler çerçevesinde Antakya’nın idari statüsü belirlenmiştir. Hâkimiyet altına alındıktan
sonra müstakil bir sancak olarak idare edilen Antakya 1522 yılında Şam Beylerbeyliğine, 1523
yılından itibaren de Halep Beylerbeyliğine bağlı bir kaza halinde idare edilmiştir. Antakya
kazası; Antakya, Altınözü, Kuseyr, Şuğur, Cebel-i Akra ve Süveyde olmak üzere altı nahiyeden
oluşmaktadır.
Antakya Kazası’nda bulunan vakıfların birçoğu Osmanlı öncesi devirlerden kalmadır.
Bu vakıflar mülk sahiplerinin mülklerini, bizzat kendilerinin yaptrdıkları veya başka
hayırseverlerin yaptırdıkları câmi, mescit, medrese, zâviye vs. gibi hayır eserler yararına
vakfetmeleri ile ortaya çıkmıştır. Bu mülkler ise Osmanlı öncesi dönemde, bölgeyi idare eden
hükümdarların bazı toprakları bir takım nüfuzlu kişilere mülk olarak vermesi ile ortaya
çıkmıştır. Mülk sahipleri, mülklerini satma, bağışlama veya vakfetme hakkına sahiplerdir.
Tahrir defterlerindeki kayıtlara nazaran Antakya kazasındaki köy veya mezraların
önemli bir kısmı vakıf statüsündedir. Dolayısıyla gelir kaynaklarının önemli bir kısmı vakıf
olarak ayrılmıştır. Nitekim kazanın 1526’da kaza dâhilindeki 236 köy, 129 mezra ve çeşitli
hamam, değirmen ve arsalar vakıf olarak ayrılmıştır.
Vakıf veya mülk olarak ayrılan köy veya mezraların ise bir kısmı tamamen, bir kısmı
ise hisseli’dir. 1526 tarihli tahrir defterine yansıdığı kadarıyla Antakya kazasında vakıf ve
mülkler için ayrılan toplam gelir miktarı 669.020 akçedir. Bunun 565.458 akçası köylerden,
90.988 akçası mezralardan ve 12.574 akçası ise diğer gelir kaynaklarından tahsis edilmiştir.
Birçok köy ve mezranın gelirleri hisseler halinde vakıf veya mülk olarak ayrılmışken,
bazı köy ve mezraların gelierleri ise “tamamen vakıf”, “mülk” veya “vakıf ve mülk” olarak
tahsis edilmiştir. Bazı köy veya mezraların gelirlerinin büyük bir kısmı ise “miri” hissesi olarak
tevcih edilmiştir.
Tablo: 1 Vakıf ve Mülk Gelirlerinin Köy ve Mezralara Göre Oranları
Gelir Kaynağı
Köyler
Mezralar
Diğer
Toplam

Gelir
Tutarı
565458
90988
12574
669020

Mülk
Gelir
61147
18598
79745

Vakıf
%
11
20
-

Gelir
504311
72390
576701

%
89
80
-

Vakıf ve mülk gelirlerinin oranlarına baktığımızda, köylerde % 11 mülk, % 89 vakıf;
mezralarda ise % 20 mülk ve % 80 vakıf olduğu görülmektedir.
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Köy veya mezra geliri vakfedilen vakıflar içerisinde birçok cami bulunmaktadır. Bunlar;
Cami-i Alaaddin bin Şeyh İbrahim el-Halveti, Cami-i Servi, Camii Kebir (Ulu cami), Cami-i
Kebir (Şuğur’da), Cami-i Kurnasiye (Haleb’de), Cami-i Safi (Haleb’de), Cami-i Şeyh Alaeddin
b. Şeyh İbrahim el-Halveti, Camii Şeyh Ali ve Vakf-ı makam ve Cami-i Habibü’n-Neccar’dır.
Bu arada vakıf ve mülk sahibi kadınlara da rastlamaktayız. Mesela Saray Hatun bint-i
Abdullah adlı kadının Atrun köyünde 1666 akçe, Afşiş köyünde 233 akçe ve Kassas mezrasında
100 akçe hisseli vakıfları bulunmaktadır. Ayrıca Aişe bint-i Abdullah’ın Vadi-yi Hamam
mezrasında 800 akçalık vakfı ve Hadice bint-i Ebubekir’in Et-Taraşiye mezrasında 2220
akçalık mülkü kayıtlara geçmiştir.
Sonuç
Tahrir kayıtlarına nazaran Antakya kazasındaki köy veya mezraların önemli bir kısmı
vakıf statüsündedir. Dolayısıyla gelir kaynaklarının önemli bir kısmı vakıf olarak ayrılmıştır.
Nitekim 1526 yılında Antakya kazasına tabi altı nahiyeye bağlı 144 köy ve 82 mezranın toplam
656.446 akçalık gelirleri vakıf ve mülk olarak ayrılmıştır. Ayrıca şehir merkezindeki bazı
hamam, arsa ve dükkân kiralarından elde edilen 12.574 akça da vakfedilmiştir. Böylece
Antakya kazasındaki 669.020 akçalık gelir vakıf ve mülk gelirleri araında yer almaktadır.
Antakya kazasındaki köy ve mezralarda bulunan vakıf ve mülkler ekte tablo halinde
verilmiştir.

Kaynakça
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No: 1040.
İsmail Kıvrım, Osmanlı Döneminde Ayntab'da Salihat-ı Nisvan (Hayır Sahibi
Kadınlar), Gazi Kültür A.Ş. Yayınları, 2018.
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Ek:1 Antakya Kazası Köylerinde Bulunan Vakıf ve Mülkler (1526)
Köy
1

Adar

2

Ağcurun

3

Afşiş

4

Amud

5

Ansu

6

Antalâna

7

Ara

8

Arahiya

9

Arkud

10 Armela
11 Arnetya
12 Aştilaş

13 Atrun

14 Aydî
15 Ayne'l-Bendak
16 Ayn-ı Zimarin
17 Bâcaklu

www.akdenizkongresi.org

Gelir
Statü
(Akçe)
3249
Hisse-i Mülk-i Mansur Yunus b. Hatib
1498,5
Hisse-i Mülk-i Ferec b. Nasıri Mehmed b. Mübarekşah
1332
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati
1332
Mülk-i Mehmed Çelebi ibn-i es-Sultan Gavri
3245
Hisse-i Vakf-ı Haremeyni’ş-Şerifeyn
233
Hisse-i Mülk-i Cemali Yusuf b. Belendi
175
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec b. Kaşani
175
Hisse-i Vakf-ı Saray Hatun bint-i Abdullah
233
4238
Hisse-i Vakf-ı Sarı İbrahim
3375
Hisse-i Vakf-ı Şerafeddin Musa b. Hacı Mehmed b. Nâsır
1312,5
Mülk-i Mehmed Çelebi bin Sultan Gavri
Mülk-i Mehmed Beg b. Gavri tamamen
Hisse-i Mülk-i Seyyid Mehmed b. Seyyid Ahmed elFenâsi
Hisse-i Vakf-ı Cumali Abdullah b. Musa el-Fenasi
Hisse-i Vakf-ı Şehabeddin Ahmed ve Nasıreddin
Mehmed ve veledi Yusuf
Vakf-ı Hz. Habibü’n-Neccar
Vakf-ı Ali ve Ahmed veledan-ı Osman
Hisse-i Vakf-ı Cami-i Şeyh Alâeddin b. Şeyh İbrahim elHalveti
Cami-i Şeyh Ali
Hisse-i Mülk-i Ebu Abdullah Mehmed b. Sefa
Hisse-i Vakf-ı Haremeyni’ş-Şerifeyn
Hisse-i Vakf-ı Ömer b. Ahmed
Hisse-i Mülk-i Cemali Yusuf b. Melendi
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec
Hisse-i Mülk-i Kadı Cemaleddin
Hisse-i Vakf-ı Saray Hatun bint-i Abdullah
Hisse-i Haremeyni’ş-Şerifeyn
Vakf-ı Ömer bin Ahmed
Hisse-i Vakf-ı Alâeddin Ali b. Mehmed Hatib en-Nasıri
Hisse-i Vakf-ı Abdülmuhibbi b. Velieddin
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec b. Ali
Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin bin Şeyh İbrahim elHalveti
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2856
2960
1670
365
1750
1080
1000
93
1515
911
500
1621
251
1000
100
6392
1666
555
624,5
2499
624,5
1666
341
857
590
2013
775
1937,5
1015
1166,5
2340
962
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Köy
18 Bakânos
19 Baksanos

20 Basâla

21 Basbâha
22 Basbây
23 Basıla
24 Bâverda nâm-ı diğer Toprakhisar
25 Bedâma
26 Bederhun
27 Bedita

28 Bekfelâ

29 Bekrini

30 Berâdin
31 Berfento nâm-ı diğer Aniyekend
32 Beridiye
33 Besibe
34 Beşmâşa
35 Beşribe
36 Beytül-ma
37 Bezge
38 Bitirin
39 Boğazkeniz
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Gelir
Statü
(Akçe)
Hisse-i Mülk-i Seyyid Mehmed b. Seyyid Ahmed
1500
1800
9626
Vakf-ı Abdullah b. Ebabekir b. Ömer b. Melendi
tamamen
7100
Hisse-i Vakf-ı Ali bin Ahmed bin Şeybani
425
Hisse-i Vakf-ı Fethullah bin Abdülkerim
850
Hisse-i Mülk-i Yahya bin Ali ve Hasan bin Ali ve
Mehmed bin Mahmud
425
Hisse-i Vakf-ı Mehmed b. Abdurrahman
600
Hisse-i Mülk-i evlad-ı kok
600
371
3393
Hisse-i Vakf-ı Nâsıri Mehmed b. İbrahim b. Bektâş b. elHarami
1500
Hisse-i Vakf-ı Zeynelabidin El-Meşhedi
1500
4000
Hisse-i Vakf-ı Ebubekir b. Sefah
4100
1000
Hisse-i Mülk-i Şerafeddin Musa b. Hacı Mehmed
980
Camii Kurnasiye der Haleb
3945
1934
Hisse-i Mülk-i Şehabi Ahmed b. Es-Seffâh
750
Hisse-i Mülk-i Seyyid Mehmed b. Seyyid Ahmed elFenasi
375
Hisse-i Vakf-ı Receb b. Abdullah
750
6750
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ömer b. Nâsıri Mehmed b. Mütevelli
el-Hacr
2500
Hisse-i Mülk-i Nâsıri Mehmed b. Yunus
5000
3671
Hisse-i Vakf-ı İmadeddin b. Ali Ed-Deyri
936
2462
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. İbrahim b. Hattat
1501
1512
Hisse-i Mülk-i Ahmed ve Said
1038
Hisse-i Mülk-i Ferec b. Nâsıri Mehmed b. Mübarekşah
2084
Vakf-ı Cuma b. Nâsır b. Ömer el-Keşani
5300
Vakf-ı Cuma bin Nâsır bin Ömer
6966
1665
Hisse-i Mülk-i İbn-i Hamza b. Ali b. Mehmed
1860
1500
Hisse-i Vakf-ı Şerif Yunus b. Ali el-‘Adli
3000
945
Mülk-i Ahmed el-Melik el-müeyyid el-Eşref İnâl
1441
Hisse-i vakf
866
740
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati
615
Hisse-i Mülk-i Mehmed Beg b. Gavri
682
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Köy
40 Bohşin

41 Budak Burcu nâm-ı diğer Bâsirun
42 Cânudiye
43 Cerrariye
44 Çâkçâk
45 Çorâkiye
46 Dadmin
47 Debrâşih
48 Deyr-i İşa’
49 Deyrü’l-Maşta
50 Dimosa
51 Domât
52 Düstur'ul-Fevka
53

Düveyr

54 Düveysât
55 Düz Ağaç
56 El-Ubeydiye
57 Engizik
58

Es-Sunbariye

59 Fâtıkiye
60 Feliş
61 Fenk
62 Fılıncar
63 Fırfıri (Fırfıriye)
64 Gökçegöz
65 Hambuşiye

www.akdenizkongresi.org

2019

Gelir
Statü
(Akçe)
4625
Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar
1302
Vakf-ı Cami-i Hz. Habibü’n-Neccar
1302
Mülk-i Mehmed b. Cemaleddin Abdullah b. Kutlu Beg
1302
Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Samet
7516
Zâviye-i Şeyh Halil Es-Sâmet Er-Rumi
5300
4300
Hisse-i Vakf-ı Sârımi İbrahim
2666
Hisse-i Vakf-ı Halil b. İbrahim
2666
1310
Vakf-ı Ali b. Ahmed b. Şeybani
840
Vakf-ı Kansu el-Gavri ila Musalih el-Mesihidin
5174
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. Cemaleddin
1895
Hisse-i Vakf-ı Receb b. Abdullah
1895
Hisse-i Ferhad Paşa
1422
Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati tamamen
5640
6362
606
Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar
900
626
Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar
637
3250
Hisse-i Vakf-ı Seyyid Emirhân b. Seyyid Hüseyin
1911
537
Vakf-ı İbn-i Ömer b. Nasıri Mehmed b. mütevelli
373
Vakf-ı Nebi Ömer bin Nasıri Mehmed bin mütevelli elHacer
384
Hisse-i Vakf-ı Receb b. Abdullah
721
885
Vakf-ı Cami-i Kurnasiye tamamen
400
Vakf-ı Abdullah b. Ebabekir b. Ömer b. Melendi
Hisse-i Vakf-ı Fâris b. Abdullah
Mülk-i Kasım bin Mehmed ve Ali evlad-ı Mehmed bin
Saruca tamamen
Vakf-ı Zürriyet-i Yusuf bin Ali bin Tâtâr, tamamen
Vakf-ı Nuh b. Abdullah
Vakf-ı Cami-i Kurnasiye
Vakf-ı Cami-i Kurnasiye
Vakf-ı Zâviye-i Fenk tamamen
Vakf-ı Zaviye-i Fenk tamamen
Hisse-i Vakf-ı Mehmed b. İbrahim
Mülk-i Hasan bin Savcı

1855
1615
595

Hisse-i Mülk-i Kasım b. İbrahim Savcı
Hisse-i Mülk-i Cemaleddin b. Ahmed b. Şaban
Hisse-i vakf
Hisse-i Ferhad Paşa

1438
1598
1660
1911
478
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Gelir
Köy
Statü
(Akçe)
66 Harbiyetü’l-Civâniye El-‘Amudiye 4710
67 Harbiyetü'l-'Amud el-Hicrâniye
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Ahmed b. Şeybani
4806
2997
Harbiyetü'ş-Şimaliye nâm-ı diğer
68
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. Ahmed
601,5
ed-Dergüşiye
Hisse-i Vakf-ı Abdülkadir b. Ahmed el-Kürdi
601,5
69 Hâruniye
2300
70 Havliye
1330
Hisse-i Vakf-ı Mehmed b. Abdurrahman
855
71 Hayno
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Ahmed b. Şeybâni
3432
Hisse-i Vakf-ı İmadeddin b. Gılani
687
72 Helkin
Vakf-ı Kansu el-Gavri ila Musalih el-Meşhedin
73 Hevliye
1522
Hisse-i mülk
200
74 Hüseyniye
Hisse-i Mülk-i Kasım b. İbrahim b. Savcı
717
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. Bektaş el-Harami
2868
1500
75 Ilıca
Hisse-iMülk-i Kutlu Beg
262
Hisse-i Sehâbi Ahmed b. Mehmed
786
1000
76 İshakiye
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. İbrahim b. Hattat
1000
Mülk
348
77 Kabâre
Hisse-i Vakf-ı Emir Alâeddin Ali b. Sıddık b. Kutlu Beg
Eş-Şireci
366
Vakf-ı Habib-i Neccar
852
78 Kabransiye
Hisse-i Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar
833
Hisse-i Vakf-ı Fethullah b. Abdülkerim
1650
4141
79 Kandun
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Ahmed b. Şeybani
4500
Hisse-i Vakf-ı Receb b. Abdullah
1125
80 Karâmid
Vakf-ı makam ve Cami-i Habibü’n-Neccar
455
Hisse-i Vakf-ı Emir Alâeddin Ali b. Sıddık b. Kutlu Beg
es-Sireci
610
81 Karbeyaz
Hisse-i Mülk-i Abdurrahman b. Sıddık b. Kutlu Beg
446
771
Hisse-i Vakf-ı Fethullah b. Abdülkerim
600
82 Karye el-ma’ruf Beytü'l-Ma
Hisse-i Mülk-i Yahya b. Ali ve Hasan b. Ali ve Mehmed
b. Mahmud
300
83 Karye-i Hamam-ı Antakiye
Vakf-ı Ali b. Mehmed b. Çoban
1230
84 Karye-i mezra-i ‘Adi
Hisse-i Vakf-ı Emir Abdurrahman b. Es-Sireci
625
85 Karye-i Mülk
Vakf-ı Sultan İbrahim Edhem
3665
86 Karye-i Tellal
400
3478
87 Kâsımiye
Vakf-ı Emirhac b. Alâeddin eş-Şührabin-i Karamani
2540
88 Kavvasiye
Vakf-ı makam-ı Hz. Habibün-Neccar
797
1832,5
89 Kayacık
Hisse-i Mülk-i Ebu’l-Fazl Mehmed b. İdris
1580
6300
90 Kaykun
Vakf-ı Şahin b. Abdullah
5000
675
91 Kefer Hind
Hisse-i Vakf-ı Melik Müeyyid Ahmed Ali
826,5
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Köy

93 Kemâllu el-ma’ruf Kilisâcik
94 Keseb
95 Kestil

96 Ketrinü'l-Müslim

97 Ketrinü'n-Nasâri
98 Kınamık
99 Kışlak
100 Kifr-i Katar
101 Kilsacik
102 Kozluca nâm-ı diğer Bakuka
103 Kozviran
104 Kûfiyetü's-Süfla
105 Kurye
106 Küçükgöz
107 Lefşûn
108 Löksin
109 Mağdelâniye
110 Mağdelatü'l-Meşayih
111
112
113
114
115

Ma'şukiye
Mengudiye nâm-ı diğer Mengili
Mezra-i Beridi
Muğıryun
Mukataa-i arz (Şuğur)

116 Mülk
117 Nefs-i Şuğur (Mahalle-i Meşârika)
118 Nibargiz
119 Nimtos

www.akdenizkongresi.org

Gelir
(Akçe)

Statü

92 Kefrence (Kefrenc)

2019

Hisse-i Vakf-ı Kanbek
-

3417
3460

Hisse-i Vakf-ı Ali ve Ahmed veladan-ı Osman
Vakf-ı Kansu el-Gavri ila Musalih el-Mesihidin
Camii Şeyh Ali
Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin bin Şeyh İbrahim el-halveti
Hisse-i Vakf-ı Mehmed b. İbrahim
Hisse-i Mülk-i Kadı Cemaleddin b. Yusuf
Hisse-i Mülk-i Ebu'l-Fazıl Mehmed B. İdris
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec b. Ali b. Kaşani
Hisse-i Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati
Mülk-i Hüseyin bin Ebubekir bin Mehmed tamamen
Vakf-ı Cami-i Kurnasiye
Vakf-ı Hz. Habibinnecar
Vakf-ı Habibü’n-Neccar

279
765
750
600
2000
1000
1000
4450
960
291,5
639,5
3646
4080
4469
1500
500
500
1656
1101
3740
4525
868
725
4352
5150
1640
2625
3790
750
1125
1960
5575
5720
801,5
1674
200
161
130
510
385
2000
1000
3520
3000

Hisse-i Mülk-i Mehmed Beg b. Sultan Gavri
Habib-i Neccar
Vakf-ı makam-ı Hz. Habibün-Neccar
Vakf-ı Nasıri Mehmed b. İbrahim b. Hattat
Vakf-ı Kansu el-Gavri ila Musalih el-Mesihidin
Hisse-i mülk nısf
Hisse-i Mülk-i Mehmed Beg b. Gavri
Vakf-ı Cami-i Hz. Habib-i Neccar
Vakf-ı Cami-i Hz. Habibü’n-Neccar tamamen
Vakf-ı Ali b. Said b. Timur El-Malati
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec b. Gılabi Ali b. Kaşani
Hisse-i Vakf-ı Emir Abdurrahman b. Es-Sireci
Vakf-ı zaviye-i Şeyh Halil es-Samet tamamen
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. Ahmed el-Kasasi
Vakf-ı Yahya b. Abdülvahâb
Hisse-i vakf
Vakf-ı Aris? Halil b. Mehmed
Vakf-ı Cami-i Kebir der Şuğur
Hisse-i Vakf-ı Şeyh Halil es-Samet
Vakf-ı Haremeyni’ş-Şerifeyn tamamen
Vakf-ı Şerif Yunus Ali el-adli tamamen
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Köy
120 Nuhiye

121 Pârepâre
122 Rimariye
123 Sofiler
124 Sûriye
125 Şâturiye
126 Şırâbiye
127 Şuğur (Mahalle-i Meydân )
128 Şurmacık
129 Tababiye
130 Tamtûm
131 Tellal
132 Toprakhisar
133 Uskubat
134 Übeyn
135 Velidiye
136 Yârımca
137 Yârımdepe
138 Yenicekend
139 Zanbak
140 Zâviye (Vakf-ı kadim)

141 Zengiye

142 Zernebo maruf-ı Zeryol
143 Zerzur
144 Zev

www.akdenizkongresi.org

Statü
Vakf-ı Mevlâna Mahmud bin Abdurrahman
Vakf-ı Nasıreddin bin Tafa
Hisse-i Vakf-ı Mahmud b. Abdurrahman
Hisse-i Vakf-ı Mehmed b. İbrahim
Hisse-i vakf
Hisse-i Vakf-ı Şehâbi Küçük Ahmed b. Ali
Hisse-i Vakf-ı İmadeddin b. Ali ed-Deyri
Vakf-ı Cami-i es-Servi
Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati
Hisse-i Mülk-i Ali b. Mehmed
Hisse-i Vakf-ı İbn-i Cemâl
Mülk-i Mehmed Çelebi bin Sultan Gavri
Hisse-i Mülk-i Kutlu Beg
Hisse-i Vakf-ı Şehâbi Ahmed b. Mehmed b. Edhemi
Vakf-ı Nebi
Vakf-ı Haremeyni’ş-şerifeyn
Hisse-i vakf
Vakf-ı Emir Hac bin Alaaddin
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed b. İbrahim b. Hattat
Hisse-i Mülk-i Cemaleddin b. Ahmed b. Şaban
Hisse-i Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar
Hisse-i Vakf-ı Medrese-i Gülbâviye
Hisse-i Vakf-ı Nasıri Mehmed bin İbrahim bin Hattat
Vakf-ı Habibü’n-Neccar
Hisse-i vakf
Zaviye-i Şeyh Halil Es-Samet
Mülk-i Mansur b. Yunus Hatib
Mülk-i Ferec b. Nâsıri Mehmed b. Mübârek
Mülk-i Mevlâna Hüseyin
Vakf-ı Şehabi Küçük Ahmed b. Ali
Zâviye-i Mevlâna Şeyh Abdi
Vakf-ı Ebabekir b. Ömer b. el-Melendi
Hisse-i Vakf-ı Hz. Hacı Ahmed el-Kürdi
Hisse-i Vakf-ı Nâsıri Mehmed b. Ahmed el-Kasani

ISBN: 978-605-80174-0-5

2019
Gelir
(Akçe)
3931
1747
3935
1750
950
612
3950
6000
1545
1470
14440
8000
10029
7330
6000
3500
1750
2620
300
900
5804
7344
700
590
452
3407
662
666,5
549
277,5
982
847
510
510
1831
1800
1500
1500
3674
2335
303
303
202
1215
820
500
2000
2080
975
1201,5
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Ek: 2 Antakya Kazası Mezralarında Bulunan Vakıf ve Mülkler (1526)
Gelir
(Akçe)

Mezra

Statü

1

Afşiş

-

991

2

Ağcapınar

Vakıf ve mülk tamamen

400

Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin b. Şeyh İbrahim el-Halveti

100

Vakf-ı el-Melik el-Müeyyidü’l-Melikü’l-Eşrâf İnâl

552

Vakf-ı Melik Müeyyid ila Hankah fil-Mısr

400

3

Atrun

466

Ayne'l-Harab
Ayne’z-Zeheb

5

Ayn-ı Dâya

Hisse-i Vakf-ı Fethullah b. Abdulkerim

6

Ayn-ı Öyük

-

1930

Hisse-i Mülk-i Mehmed Beg b. Gavri

1000

7

Aynü’l-Beyz

8

Bâ'ıvra

nam-ı

diğer Camii Şeyh Ali
Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin b. Şeyh İbrahim el-Halveti

4

500
553

Mülk-i Emirhân bin Musa tamamen

500

Vakf-ı Ali bin Berendık

200

-

400

Bâkmesa

-

420

Vakf-ı Abdullah b. Ebabekir b. Melendi tamamen

500

10 Bâmilka

-

430

Hisse-i Vakf-ı İmadeddin Ali b. ed-Deyri

900

-

187

Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin b. Şeyh İbrahim el-Halveti

200

-

137

Hisse-i Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar

150

-

200

Hisse-i Mülk-i Cemaleddin Ahmed b. Şaban

200

Hisse-i Mülk

100

-

192

-

1539

Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati

1000

9

11 Bancuriye
12 Basılka
13 Basyos
14 Bederma
15 Begin
16 Belûzin
17 Beykıbet
18 Beykın

-

319

Hisse-i Vakf-ı Emir Abdurrahman b. Eş-Şireci
Vakf-ı Ferec Abdullah tamamen

450
1200

Mülk-i Yusuf bin Tâtâr. Tamamen

1000

İbn-i Cundi

250

Camii Kebir

250

20 Beyrut

-

143

21 Bostâncık

-

150

19 Beyre Kabiri

Hisse-i Vakf-ı Mescid-i karye-i Zernebo

55

Hisse-i mülk-i Ferhad Paşa

100

Hisse-i vakf

100

Mülk tamamen
Vakf-ı Melik Müeyyid Ahmed ila Hankah fil-Mısr ve ila
zevcet-i Cundi

500

23 Bulute
24 Burckin

Hisse-i Mülk-i Cemaleddin Ahmed b. Şaban

150

22 Bozcegin
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25 Cerid Kaya
Mezra
26 Cevheri

Camii Şeyh Ali

2019

500
Gelir
(Akçe)

Statü
-

3500

Vakf-ı Ahmed b. Osman Cundi tamamen

3000

27 Cübü’l-Amiyan

-

300

Vakf-ı Mehmed bin Cemaleddin Abdullah bin Kutlu Beg

300

28 Çerdakiye
29 Çergirân

Vakf-ı Cami-i Şeyh Alaeddin tamamen

500

-

300

30 Delibe

Vakf-ı Zeynelabidin El-Meşhedi

100

-

250

31 Deribat
32 Deyr-i Li'aleb
33 Deyr-i Nebat

Hisse-i Vakf-ı Akbulâd b. Abdullah el-Eşrefi

75

-

2190

Vakf-ı Seyyid Emirhân b. Seyyid Hüseyin tamamen

2000

Zaviye-i Fenk

522

Vakf-ı Zaviye-i Fenk

1500

34 Deyr-i Serkis

-

183

35 Deyr-i Şaya

-

375

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

600

-

100

Vakf-ı Ali ve Ahmed veldan-ı Osman

100

36 Deyrü'l-Atşani
37 Düveyr
38 El-Bâbiye

Hisse-i Vakf-ı Sarımi İbrahim
-

200

39 El-Barid
40 El-Huzeyn

Vakf-ı ibn-i Abidin b. El-meşhedi

150

Vakf-ı Şeyh İzzeddin? B. Ebubekir b. Davud tamamen

500

-

450

41 Et-Taraşiye
42 Feriki
43 Hacı Hasanlu

Mülk-i Hadice bint-i Ebubekir

45 Halisiye
46 Hamruni (Hamruniye)
47 Hâncuğız
48 Heleytiye
49 Ayn-ı Dâya
50 Kahtaliye
51 Kambata

www.akdenizkongresi.org

2220

Vakf-ı Zaviye-i Fenk

600

Vakf-ı Zaviye-i Fenk tamamen

600

-

245

Vakf-ı Ahmed b. Osman b. Cundi
-

44 Hâkimiye

1350

300
1100

Hisse-i Vakf-ı Abdullah b. Ebabekir b. Melendi

900

Hisse-i Vakf-ı Ali b. Said ila Medresiye

900

-

350

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman
Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

225

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

300

-

592

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman
Hisse-i vakıf

1500
900

-

1000

-

1250

Hisse-i Mülk-i Seyyid Mehmed b. Seyyid Ahmed el-Fenasi

800

-

100
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Hisse-i Vakf-ı Şeyh Halil es-Samet
Mezra
52 Karacadut
53 Kassas

54 Kassas (Kassasi)

55 Kefra
56 Kıyğa
57 Kifr-i Zebde
58 Kozpınar
59 Kürdvirânı

60 Kürkün

Statü

2019

200
Gelir
(Akçe)

Camii Şeyh Ali

500

Hisse-i Vakf-ı Haremeyni’ş-Şerifeyn

100

Hisse-i Mülk-i Cemali Yusuf b. Melendi

150

Hisse-i Vakf-ı İbn-i Ferec b. Kaşani

75

Vakf-ı Saray Hatun bint-i Abdullah

100

-

680

Mülk-i Mehmed Çelebi bin Sultan Gavri tamamen

2722

Mülk-i Mehmed Beg b. Sultan Gavri tamamen

2400

Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Mehmed Samet tamamen

300

-

300

Hisse-i mülk-i Nasıri Mehmed

355

Hisse-i mülk-i İbn-i Cemal b. Yasin

710

-

520

Vakf-ı Şeyh Abdülkerim b. Abdülaziz tamamen

500

-

1300

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

240

Hisse- Vakf-ı Halil b. Nasıri Mehmed b. Fazlullah

200

Hisse- Vakf-ı Nasıri Mehmed b. Fazlullah

200

Hisse- Vakf-ı Fazlullah b. Mehmed

200

61 Lağude
62 Lebâbiye

Hisse-i Vakf-ı İmadeddin Ali b. ed-Deyri

200

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

150

63 Ma’rata

-

300

64 Mağara

-

1482

-

1500

65 Mağaracık

66 Mağdela

67 Mahtubetü'l-Fevka

Vakf-ı Kadı Ebu es-S’adât b. Abdullah tamamen

700

-

800

Mülk-i Ömer bin Yusuf ve Hacı Abdullah

1516

Mülk-i Ömer b. Yusuf El-Kürdi

2000

Hisse-i Vakf-ı Yusuf b. Ahmed

487

Hisse-i Vakf-ı Hacı Zeyneddin Ömer b. Cükcük

243,5

-

212,5

Vakf-ı Ali b. Ahmed b. Şeybani

212,5

68 Ma'rata
69 Mender

Hisse-i Vakf-ı İzzeddin Ebu’l-Rıza Mehmed
Mülk tamamen

1500

70 Merzere
71 Merzûm

-

1168

72 Meydancık

-

Hisse-i vakf

333

400
84

Vakf-ı Ali ve Ahmed veled-i Osman

100

73 Mezre
74 Multiye

Vakf-ı Ali b. Said b. Timur el-Malati

1200

-

1107

75 Râtabnos

-

1600

Mülk-i Yusuf b. Halil b. Saruca ve Mehmed tamamen

1600
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76 Safviye

Mezra
77 Sâyluca
78 Sitaflos
79 Tel-i Sâyfi
80 Turunciye El-Garbiye
81 Vadi-yi Hamam
82 Yenicekend

Vakf-ı Cami-i Safi min Haleb

2019

413

Gelir
(Akçe)

Statü
Hisse-i Şehabi Ahmed b. Mehmed
Hisse-i Mülk-i Kutlu Beg

225
75

-

750

Hisse-i Vakf-ı Abdullah b. Ebabekir b. Melendi

750

Vakf-ı Mehmed ve Ebubekir b. Moğoltay tamamen

2000

-

2000

-

37,5

Vakf-ı Cami-i Alaaddin bin Şeyh İbrahim el-Halveti

75

-

584

Vakf-ı Aişe bint-i Abdullah

800

Vakf-ı makam-ı Hz. Habibü’n-Neccar

640
90988
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RİSK YÖNETİMİNİN KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
Omar Thamer Mohammed SOAJN
İstanbul Ticaret Üniversitesi- Yüksek Lisans Öğrencisi
Dr.Öğr.Üyesi Duygu CELAYİR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi
Özet
Son yıllarda kurumsal yönetim, şirketleri yakından ilgilendiren bir konu hale gelmiştir. Toplum
ile şirketler arasındaki ilişkiler (hissedar, ortaklar vb.) artarken, kurumsal yönetim kavramı ve
ilkeleri de daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Kurumsal yönetim; şirketlerde yürütülen bütün
faaliyetlerde doğrudan ya da dolaylı olarak bütün paydaş haklarının korunması açısından
yönetimin sorumluluklarını öne çıkaran bir yönetim yaklaşımıdır. Kurumsal yönetim, bir
şirketin yönetimi ve sahipliği arasındaki ilişkileri içermektedir. Şirket faaliyetlerinde ve
yönetiminde değer oluşturmayı hedeflemekte, hissedar haklarını ve diğer çıkar gruplarını
(yöneticiler, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, kredi verenler ) korumaktadır. Ancak, bu
süreçte şirketler çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilmektedir. Özellikle, son 20 yılda yaşanan
şirket skandalları (Eenron, Worldcom, Parmalat v.b.), uluslararası piyasalardaki finansal krizler
şirketlerin gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri belirleme ve yönetme ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Şirketlerin faaliyet alanlarında yaşanan gelişmeler de, karşılaşılan risklerin
artmasına neden olmuştur. Şirketlerin başarısı büyük ölçüde risklerini önleme, belirleme,
azaltma ve yönetme yeteneklerine bağlı hale gelmiştir. Aynı zamanda, yaygın olarak kullanılan
kurumsal risk yönetimi de, uluslararası piyasalara katılmak ve büyümek isteyen şirketlerin
uyguladığı risk yönetimine çağdaş bir yaklaşım olarak gelişmiş ve risk yönetimi kurumsal
yönetim yapısı ile bütünleştirilmiştir. Bu çalışmada kurumsal yönetim yapısı ile risk yönetimi
arasındaki ilişki açıklanmış ve başarılı bir risk yönetiminin kurumsal yönetime etkisi
tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi
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TUVACADA ALGI FİİLLERİ

Arş. Gör. Fatoş KARADAĞ
Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Tuvaca Güney Sibirya’da konuşulan Türk dillerinden birisidir. Tuvaca, Tuvaların yaşadığı
Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Moğolistan’da ve Çin’de konuşulmaktadır. Bu çalışma
kapsamında Tuvacada tespit edilen mental fiillerin bir alt ulamı olan algı fiilleri bağlamındaki
görünümü incelenecektir. Algı fiilleri, mental sürecin ilk aşaması olup bu aşama duyular
aracılığı ile gerçekleşir. Bu noktadan sonra duyular ile algılanan bilgiler dilsel olarak ifade
edilmektedir. Bu sebeple algı fiilleri duyu fiilleri olarak da adlandırılmaktadır. Algı fiilleri,
araştırmacılarca pek çok şekilde sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada Yıldız (2016)’a ait sınıflama
kullanılmıştır. Bu sınıflama doğrultusunda Tuvacanın sözlükleri taranarak elde edilen fiiller
örneklendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Tuvaca, mental fiiller, algı fiilleri
ABSTRACT
Tuvan is one of the Turkic languages spoken in South Siberia. Tuvan is spoken in Mongolia
and China, as well as in the Autonomous Republic of Tuvan where the Tuvans live. In this
study, the perception of mental verbs identified in Tuvan in the context of perception verbs
which is a sub-category will be examined. The verbs of perception are the first stage of the
mental process and this stage takes place through the senses. From this point on, the senses
and the perceived information are expressed in linguistic terms. For this reason, perception
verbs are also called sensory verbs. Perceptual verbs have been classified by researchers in
many ways. In this study, Yıldız (2016) classification was used. In line with this
classification, the dictionary of Tuvan was searched and the verbs obtained were sampled.
Key Words: Tuvan, mental verbs, perception verbs

1.Giriş
1.1. Tuvalar ve Tuvaca
Tuvaca Güney Sibirya Bölgesinde konuşulan Türk dillerinden birisidir. Rusya Federasyonu
içerisinde yer alan 170.500 km²lik bir alana sahip Tuva Özerk Cumhuriyeti Tuvacanın
konuşulduğu başlıca bölgedir (Killi Yılmaz, 2010: s.173). Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin
güneyinde Moğolistan, kuzeyinde Krasnoyarsk oblastı ve Hakas Cumhuriyeti, doğusunda
Altay Özerk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl
şehridir. 2009 nüfus sayımına göre ülke nüfusu 313.940’tır (Koçoğlu Gündoğdu, 2018: s.17).
Bunun dışında Tuvalar Moğolistan’da ve Çin’de de yaşamaktadırlar.
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1.2. Mental Fiiller
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği hiç kuşkusuz ki düşünebilmesidir.
Düşünmenin gerçekleşmeye başlaması dilsel sistemlerin çalışması demektir. Düşüncelerin
aktarılması noktasında dil düşünce ilişkisi ortaya çıkmaktadır. Diğer bir söylemle dil
düşünüleni aktarma dizgesidir. İnsanın zihin dünyasında gerçekleşen eylemlerin dilsel ya da
dilbilgisel karşılıkları fiillerdir. Fiillerin doğrudan algı ve düşünce ile ilgili olanları ise mental
fiillerdir (Hirik& Çolak, 2017: s. 263). Duyu organları ile harekete geçen algının zihinsel
süreçleri etkilemesi neticesinde ortaya çıkan psikoloji temelli fiiller olarak tanımlanabilir
(Hirik, 2018: s. 22).
Mental fiil konusu yurtdışında uzun yıllar önce yurtiçinde ise son yıllarda kapsamlı olarak
araştırılmaya başlanmış bir konudur. Literatürde ilk çalışmalar çocukların zihinsel
süreçlerinin dil edinimine katkısını anlayabilmek adına yapılmıştır.
Algı fiillerinin tasnifine ilişkin pek çok sınıflandırma yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında ise
Hüseyin Yıldız’a ait olan sınıflama kullanılacaktır. Yıldız, algı fiillerini altı grupta
değerlendirmektedir. Buna göre;
-Göz Fiilleri
1. Görme Fiilleri
2. Görünme Fiilleri
3. Bakma Fiilleri
4. Gözlem Fiilleri
5. Gözetme Fiilleri
6. Gösterme Fiilleri
-Kulak Fiilleri
1. İşitme Fiilleri
2. Dinleme Fiilleri
-Tat Fiilleri
-Burun Fiilleri
1. Kokma Fiilleri
2. Koklama Fiilleri
-Temas Fiilleri
1. Dokunma Fiilleri
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2. Sarma Fiilleri
3. Tutma Fiilleri
4. Vurma Fiilleri
-Denge Fiilleri
2. Tuvacada Algı Fiilleri
2.1.Göz Fiilleri
2.1.1. Tuvacada göz fiillerinden görme fiili olarak kullanılan fiil köör- fiilidir.
Ay ünüp keerge, olarnı körüp kaar (ÇÇ, s. 248).
“ Ay çıktığında, onları görüvermiş.”
2.1.2.Tuvacada göz fiillerinden görünme fiili için kullanılan fiil kördün- fiilidir.
Maardırnıng arnında eldepsinniişkiniñ hölegezi köstüp kördüner (ÇHDB, 32)
“Savaşçının çehresindeki tuhaflığının gölgesi görünüverdi.”
2.1.3. Tuvacada göz fiillerinden olan bakma fiili için bakıla-, hara- fiilleri kullanılmaktadır.
Akım ünüp- kirip harattınmışaan (DK, 106).
“ Ağabeyim gidip etrafa bakınıyormuş.”
2.1.4. Tuvacada göz fiillerinden olan gözetme fiili için körnür- fiilidir.
2.1.5. Tuvacada göz fiillerinden olan gösterme fiili için kullanılan fiil körgüs- fiilidir.
2.2. Kulak Fiilleri
2.2.1. Tuvacada kulak fiilleri işitmek ve dinlemek anlamına gelen dıŋnal- ve duymak
anlamına gelen bilin- minnir- şeklindedir.
O. Sagan-oolduŋ, L. Çadambanıŋ, S. Samba-Lyunduptuŋ, A. Belek-Bayrniŋ ünnerin Tıvanıŋ
kayı-daa buluŋnarınga çon tanır, olarnı dıŋnaksaar apargan (KÇ, 46).
“Halk, O. Sagan-oolun, L. Çadambanın, S. Samba-Lyundupun, A. Belek-Bayrin seslerini
Tuvanın her tarafında tanır, onları dinlemek ister olmuş. “
Çügle Tıvada eves, Rossiyada baza talıgır çurttardan beer bildingir apargan arjaannar
dugayında çijekterden körüp köreeliñer.
“Sadece Tuva’da değil Rusya’nın çok uzak yerlerinden bu tarafa doğru uzanan bilindik
arjaanları şu örneklerle görelim.”
2.3. Tatma Fiilleri
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2.3.1. Tuvacada tatmak için kullanılan fiil amza- ve amzaar fiilleridir. Bu fiil Moğolca amsafiilinden ödünçlenmiştir.
2.4. Burun Fiilleri
2.4.1. Tuvacada burun fiillerinden kokma ve koklama fiili için çıtta- ve çıtaar filleri
kullanılmaktadır.
2.5.Temas Fiilleri
2.5.1. Tuvacada temas fiillerinden dokunma fiili için deg- deer fiili kullanılmaktadır.
Ol kijiniñ bürün herekselinge-daa degbeen bis.
“Biz de onların hiçbir eşyasına dokunmadık”
2.5.2. Tuvacada temas fiillerinden sarma fiili için oraa-, sık- ve eer- fiilleri kullanılmaktadır.
Am maşina dövünçük kudu haldırga, hat ulam küştelip, soogu dendey beerge, baştarıvıstı
uduur haptarıvıs-bile oraap aldıvıs.
“Şimdi araba aşağı doğru inerken, rüzgar daha da güçlenip soğuk kuvvetlendiğinde
başlarımızı uyku tulumlarımız ile sardık.”
2.5.3. Tuvacada temas fiillerinden tutma fiili için Türkiye Türkçesinde olduğu gibi tut- fiili
kullanılmaktadır.
Ol şkolaje uglap bar çıdar hevirlig, bir holunda a’dın çetken, bir holunda iyi kuskun haay
tudup algan çoraan.
“O okula doğru giderken, bir elinde atının yuları, bir elinde iki kazma tutmuşmuş.”
2.5.4. Tuvacada temas fiillerinden olan vurma fiili için ça’ska- fiili kullanılmaktadır
Sonuç
Söz varlığı bir toplumun duyuş, düşünüş yapısını doğru anlamak bakımından önemli ipuçları
saplamaktadır. Söz varlığının en önemli parçalarından biri de fiillerdir. Bu çalışma
kapsamında daha önce temas edilmeyen Tuvacadaki mental fiillerin bir bölümü olan algı
fiilleri ( duyu fiilleri) incelenmiştir. Tuvacanın algı fiilleri tespit edilerek örneklendirilmiştir.
Tuvacada göz fiilleri için; köör-, kördün-, bakıla-, hara-, körnür- ve körgüz- fiilleri tespit
edilmiştir. Kulak fiilleri için dıŋnal- , bilin- minnir- fiilleri tespit edilmiştir. Tatmak fiili için
amza- ve amzaar, burun fiilleri için çıtta- ve çıtaar, temas fiilleri için deg-, deer-, oraa-, sıkeer-, tut- ve ça’ska- fiilleridir.
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