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IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY
• To be able to make a meeting online, login via https://zoom.us/join site, enter ID
instead of “Meeting ID
• or Personal Link Name” and solidify the session.
• The Zoom application is free and no need to create an account.
• The Zoom application can be used without registration.
• The application works on tablets, phones and PCs.
• Speakers must be connected to the session 10 minutes before the presentation time.
• All congress participants can connect live and listen to all sessions.
• During the session, your camera should be turned on at least %70 of session period
• Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.

TECHNICAL INFORMATION
•
•
•
•

Make sure your computer has a microphone and is working.
You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer)
section of the session.
• Before you login to Zoom please indicate your name surname and hall number,

exp. H-…, S- … NAME SURNAME
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Meeting ID: 822 8964 5390
Passcode: 121322

12. 03. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 1 SESSION: 1
F.Ü.F.D. DOSENT RƏHİLƏ
HÜMMƏTOVA

DOKTORANT, MÜƏLLİM
AYTƏN HEYBƏTOVA

Passcode: 121322

MODERATOR: F.Ü. F. D., DOSENT KƏRİMOVA İRADƏ MƏZAHİM QIZI
Linqvistik Təhlilin Fəndaxili Və Fənlərarası İnteqrasiyanın Qurulmasında
Rolu

Paşa Qəlbinur Yaradıcılığında Sərbəst Şeir

FİL.Ü.F.D. BABAYEVA
MƏLAHƏT RAMİZ QIZI

Hüseyn Cavid Yaradıcılığında Təşbeh

DR. ÖĞR. ÜYESİ NAZIM
GÖKEL

Envatted Brains In Physically Possible Worlds

DR. ARŞ. GÖR. UMUT DAĞ

Aristoteles Felsefesinde Dostluk Kavramı Üzerine Bir İnceleme

T.Ü.F.D. HİCRAN
MAHMUDOVA

Azərbaycanda Erkən Dəmir Dövründə Hərb İşi

F.Ü. F. D., DOSENT KƏRİMOVA
İRADƏ MƏZAHİM QIZI

“Kök//Gög//Göy” Apelyativli Göytürk Etnonimi

DR. ARŞ. GÖR. AYMAN KARA

DR. ARŞ. GÖR. AYMAN KARA

Rousseau’nun Siyasal Düşüncesinde Toplum Sözleşmesi Ve Devletin Ortaya
Çıkışı
Locke’un Doğa Durumu Ve Toplum Sözleşmesinin Mülkiyet Hakkı
Çerçevesinde İncelenmesi
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Meeting ID: 822 8964 5390
Passcode: 121322

12. 03. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 2 SESSION: 1
FUNDA AYTEN TÖREDİ

DR. ÖĞR.GÖR. SERKAN
GÖKALP

MODERATOR:

Passcode: 121322
DR. ÖĞR.GÖR. SERKAN GÖKALP

Yoksulluk Ve Eğitim Harcamaları İlişkisi
İlkokul Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki
İlişkinin İncelenmesi

DR. ÖĞR.GÖR. SERKAN
GÖKALP

İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal Sermaye Ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DİLŞAD GÜVEN AKDENİZ

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Eşitlik
Algıları

DR. RAMAZAN ÖZKUL
DR. DİLEK KIRNIK

Öğrenme Süreçlerinde Dijital İçerik Geliştirmeye İlişkin Öğretmen
Görüşleri

DR. RAMAZAN ÖZKUL
DR. DİLEK KIRNIK

Okul Güvenliği Ve Sağlığı Konuları Üzerine Değerlendirme:Malatya İli
Örneği

ŞEYMA NUR KILIÇ
MUSTAFA ARSLAN

Stem Uygulamalarının Değerler Eğitimine Katkısı

VEYSİ AKTAŞ
TUĞBA YAMAN
İLYAS KARA

Fransa Ortaokullarında Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Okutulan Ders
Kitaplarındaki Görsellerin Çokkültürlülük Bağlamında İncelenmesi
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12. 03. 2022
Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 3 SESSION: 1

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 121322
DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE ÇAKIR

ESRA GÖKBULUT
DR. ÖĞR. ÜYESİ JADE CEMRE
ERCİYES

Sosyal Hizmet Perspektifinden Erken Evlilik Gerçekleştirmiş Suriyeli
Kadınların Yaşadıkları Sorunlar Ve Gereksinimleri

MÜGE KÜÇÜKAL
ÜMİT SAHRANÇ

İnternet Bağımlılığı İle Erteleme Eğilimi, Algılanan Sosyal Destek Ve
Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki İlişkiler

ERHAN ECE
TACETTİN GÖKHAN
ÖZÇELİK

Jön Türklerinin Türk Modernleşmesine Olan Etkileri Üzerine Bir İnceleme

ÖĞR. GÖR. HABİBE KULLE
GÜN

Bürokratik Tabakalaşmadan Kültürel Tabakalaşmaya: Weber, Ülgener Ve
Bourdieu İncelemesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE
ÇAKIR

Toplumsal Uygulama Ve Ritüellerin Kutsal Nesnesi: Kur’an-I Kerim

DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE
ÇAKIR

Kutadgu Bilig’de Adın Ölümsüzlüğü Üzerine Ontolojik Bir Yaklaşım

PROF. DR. BÜLENT CERCİS
TANRITANIR
SÜMEYYE ÇİFTÇİ

Voice of Women through Gender Criticism and Feminism: Erendiz
ATASÜ’s Kadınlar da Vardır and Alice Walker’s The Color Purple

HAVA YAŞBAY KOBAL

Hakkâri’de Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı: Toplumsal Cinsiyet
Eşitsizliği Çerçevesinde Bir Değerlendirme

AKDENIZ SUMMIT
7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
7th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
March 12-13, 2022
Mersin
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12. 03. 2022

10: 00 – 12:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 4 SESSION: 1
ABDIAZIZ ABADIR
ABDULLAHI
DR. ÖĞR. ÜYESİ TAHİR SAĞ
FERHAT KILINÇ

Passcode: 121322

MODERATOR: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET MURAT CEYLAN
Levy Flight Dağılımının Güncel Metasezgisel Optimizasyon Algoritmaları
Üzerindeki Etkisinin Araştırılması
Farklı Sıcaklıklardaki Jeotermal Kaynaklar için Organik Rankine Çevrimi Analizi

ASSIST. PROF. DR. KEMAL
TOKER

Zero-Divisor Graphs Of Symmetric Inverse Semigroups

ARŞ. GÖR. DR. DÜNYA
KARAPINAR
PROF. DR. ALİ ARSLAN
ÖZKURT

Orbit Uzaylarının Kompaktlamalarının Sürekli Ve Sınırlı Fonksiyon Halkası
İle Tanımlanması Üzerine

ARŞ. GÖR. DR. DÜNYA
KARAPINAR

Orbit Uzayının Bir Kompaktlaması

CUMA KILINÇ

Işık Tekniği Kullanan Yüksek Performanslı Fotovoltaik/Termal (FV/T)
Sistemler

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
MURAT CEYLAN

Lipid Oksidasyonu Ölçme Yöntemleri
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12. 03. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 1 SESSION: 2
AHMET İLKER AKBABA

HABİBE ALDAĞ

MODERATOR:

Passcode: 121322
DR. ÖĞR. ÜYESİ NEVİN ÖZER

Kripto Para Bilinirliği: Üniversite Ve Banka Çalışanları Üzerine
Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Youtube Yorumlarının Bir Analizi: Kişilerarası İletişimde İnformal Öğrenme

DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET
GÜNLÜK

Muhasebe Manipülasyonlarının Beneish Modeli İle Tespit Edilmesi: Bist
Gıda, İçecek Ve Tütün Alt Sektöründe Bir Uygulama

ZEHRA TANYELİ AKSOY
DR. ÖĞR. ÜYESİ NEVİN ÖZER

Bitcoin İle Seçilmiş Dünya Borsa Endeksleri Arasındaki İlişki

DR. ÖĞR. ÜYESİ ASLIHAN
GÜZİN SELÇUK
HİKMET AŞŞIK

Sistemleri Dönüştürecek Güç: Sosyal Girişimcilik ve Sosyal Girişimcililik
Motivasyonunun Temelleri

ÜMİT ARSLAN

ÖĞR. GÖR. SONGÜL ÇOBAN
ÖĞR. GÖR. SELMA LUBABE
ERDOĞAN

Covid-19 Döneminde Helikopter Ambulans Hizmetlerinin Yönetimi
Mutfaklarda Çalışan Kadınların Üst Düzey Yönetimdeki Yeri

SEZGİN SARAÇOĞLU
PROF. DR. TAHİR AKGEMCİ
ARŞ. GÖR. DR. SERAP
KALFAOĞLU

Vizyoner Liderlik İle İhracat Performansı Arasındaki İlişki: İmalat
Sektöründe Bir Araştırma

EYLÜL CANSU YAVUZ
PROF. DR., HASAN GÜL

İşgören Sessizliği Ve Kırık Camlar Teorisi Arasındaki İlişkiler

TEA KOCHALIZDE
CENAY BABAOĞLU

Gürcistan’ın Avrupa Birliğine Giriş Politikası
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Meeting ID: 822 8964 5390
Passcode: 121322

12. 03. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 2 SESSION: 2
DR. SÜLEYMAN ORHUN
ALTIPARMAK
DOÇ. DR. SEBİLE BAŞOK DİŞ

MODERATOR:

Passcode: 121322
DOÇ. DR. SEBİLE BAŞOK DİŞ

To What Extent Does Audi Honey Fit The Biodiversity Governance?
Bir İyi Yaşam Örneği Olarak Sokrates’in Yaşamı

DOÇ. DR. SEBİLE BAŞOK DİŞ

Martha C. Nussbaum’un Yapabilirlikler Yaklaşımı

EMİNE DEMİL

Hadisler Bağlamında Ailede Mahremiyet

EMİNE YUSUFOĞLU

Çocukları Ağır Engel Tanısı Almış Ebeveynlerde Travma Sonrası Büyüme
Ve Psikososyal Faktörler Arasındaki İlişki

NURUŞOVA GÜNEL QİYAS
QIZI
HANIM KETTENİ
T.Ü.F. D. FƏXRİYYƏ HƏVİL
QIZI HƏVİLOVA

Adət Hüququnun Nəzəri Məsələləri Və Şəriət
Evlilikte Anlamı Etkileyen Bireysel Psikolojik Faktörler
Kraniometrik Göstəricilər Və Göyçə Mahalı Əhalisinin Etnik
Antropologiyası
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12. 03. 2022

14: 00 – 16:00

Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 3 SESSION: 2
DR. SUNA KÖSE
DR. SUNA KÖSE

Passcode: 121322

MODERATOR:

DR. LEMAN KUZU

İçsel İhbarcılık (Internal Whistleblowing) Ve Misilleme İlişkisi Üzerine Bir
Araştırma
Dijital Vatandaşlık: Kavramsal Bir İnceleme

GÜLÇİN ALGAN ÖZKÖK
AGİL NOVRUZOV

Pandemi Sürecinde Otel Restoranlarında Alınan Covid-19 Önlemleri Ve
Uyum Durumlarının İncelenmesi

SENA ÇEBİ
DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKNUR
UNCUOĞLU YOLCU

Proaktif Kişilik İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin
İncelenmesi

ARŞ. GÖR. DR. GÖNÜL
TEKKURŞUN DEMİR

11-17 Yaş Grubundaki Gençlerin Metaforik Yaklaşımlarında Fiziksel
Aktivite Nedir Ve Neden?

HALİDE TIRNOVA
YUNUS KAYA
RABİYE AKIN IŞIK

Sağlık Haberlerine Duyulan Güven: Eskişehir İli Örneği
Beliren Yetişkinlik Döneminde Olan Kadınların Romantik İlişkide Akılcı
Olmayan İnançları, Bağlanma Stilleri Ve Babaya Bağlanma Arasındaki
İlişkinin Belirlenmesi

HAMDİYE ŞEYMA
SERİMER
ELİF BAHADIR

İşlemsel Düşünme İle Bütünleştirilmiş Öğretim Modülünün Etkililiğinin
İncelenmesi

ÇAĞLA NUR ÖZKAN
SEDA OKUMUŞ

Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarının
Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
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12. 03. 2022
Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 4 SESSION: 2
SELİNSU DİKİM
PROF. DR. NURŞEN SARI
FATIH ERCI
HACI SOGUKPİNAR
ISMAİL BOZKURT
MEHMET KARAKİLCİK
AYHAN ATİZ
ARŞ. GÖR. DR. EMİNE
ELİBOL
AYHAN ATİZ
MEHMET KARAKİLCİK
HACI SOGUKPİNAR
ISMAİL BOZKURT

ASSIS. PROF. K.R. PADMA
READER K.R.DON
HACI SOGUKPİNAR
ISMAİL BOZKURT
AYHAN ATİZ
MEHMET KARAKİLCİK
OZGUR MASALCI
DR. SEHER TAŞ ANLI
MEHMET CAN TAPLI

14: 00 – 16:00
Passcode: 121322
MODERATOR:

FATIH ERCI

Schiff Bazı İçeren Organometalik Türevli Bileşiklerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Quercetin-Mediated Silver Nanoparticles Stabilized By Carboxymethyl Cellulose and
Their Biological Activities
Hidrojen Gazı Ve Sıvı Sodyum Hidroksit Üretimi İçin Membran Hücre
Prosesinin Sayısal İncelenmesi
Üniversite Öğrencilerinde Beğenilme Arzusunun, Beden Memnuniyeti Ve
Yeme Davranışı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Su Soğutmalı Farklı Yüzey Alanlı Fotovoltaik Termal (PV-T) Güneş
Kolektörlerinin Enerji Performansının İncelenmesi

Genetically Engineered Novel Enzymes Revealed Degradation of Synthetic
Plastics

Silindirik Güneş Havuzunun Üç Boyutlu Modellenmesi

Determination To Overlap Concentration of Polyvinylpyrrolidone (PVP) In
Aqueous Solutions
Seramik Sırının Renklendirilerek Dijital Mürekkep Kullanımının Azaltılması
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13. 03. 2022
Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 1 SESSION: 1
KORAY DOĞANAY
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL
ÖZTÜRK

MODERATOR:

10: 00 – 12:00
Passcode: 121322
DR. ÖĞR. ÜYESİ ŞENOL ÖZTÜRK

Türkiye’de Kamu Borçlarının Özel Sektör Yatırımları Üzerindeki Etkisi
Demografik Yaşlanma Sürecinde Beşeri Sermaye Oluşumu Ve Pozitif Dışsallık
Sorunu

GÖKSEL KARAŞ

Türkiye’de Yatırım Teşvikleri İle Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin
İncelenmesi

ZEHRA YOLOĞLU SERTER

Döviz Kuru Ve Dış Ticaret Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Belirlenmesi:
Türkiye Örneği

ZEHRA YOLOĞLU SERTER

Blok Zinciri Teknolojisinde Avantaj Ve Dezavantajların İncelenmesi

EVŞEN ALTUN-ASLAN

Kültürel Sermaye Kaynağı Olarak Okul: İlköğretim Müfredatı Ekseninde Bir
Analiz
Predicting the Success of Bank Telemarketing Using Artificial Neural
Network

MOKRANE SELMA
YASİN KILIÇLI
YASİN KILIÇLI
EMRULLAH KIPÇAK

Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Rekabet Avantajı Üzerindeki Etkisi
Sahiplik Yapısı, Denetim Komitesi Ve Yönetim Kurulu Büyüklüğü’nün
Finansal Performans Üzerindeki Etkisi
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KAMIL ARIF KIRKIÇ
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MODERATOR: PROF. F.E.D İSMAYILOVA MİRVARİ ABBAS QIZI
Ünıversite Öğretim Elemanları Ve Öğrencilerinin Öğretim Ve Öğrenmeyi
Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezinden Bekledikleri Eğitimler
Fransa Eğitim Sisteminin İncelenmesi

P. Ü. F. D., DOSENT
SƏFƏRƏLİYEVA FƏRİDƏ AKİF
QIZI

İbtidai Siniflərdə Dil Qaydaları İlə Bağlı Məsələlər

DR. ZEYNEP TÜRKKAN

Eleştirel Düşünmeye Etkisi Açısından İlahiyat Eğitimi: SDÜ İlahiyat
Fakültesi Örneği

AHMET TOKMAK
PROF. DR. ALİ YILMAZ
DOÇ. DR. MUSTAFA ŞEKER
PROF. F.E.D İSMAYILOVA
MİRVARİ ABBAS QIZI
MERVE BOZKURT
DOÇ. DR. SOMAYYEH SOYSAL
AHMED AMIN MOUSA
MONA YACOUB
DR. ÖĞR. ÜYESİ BURCU
GEZER ŞEN

Harezmi Eğitim Modeli İle Sosyal Bilgiler Öğretimi
Akademik Natiqliyin Funksional Səciyyəsi
Okul Öncesi Eğitim Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Belirli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
The Impact of Scientific Content of National Geographic Channel on
Drawing Style of Kindergarten Children
Eğitimin Etkililiğine İlişkin Yaklaşımlar

AKDENIZ SUMMIT
7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS
7th INTERNATIONAL APPLIED SCIENCES CONGRESS
March 12-13, 2022
Mersin

Meeting ID: 822 8964 5390
Passcode: 121322

13. 03. 2022
Meeting ID: 822 8964 5390
HALL: 3 SESSION: 1
İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
ÖNEL SÜLEYMAN
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KESKİN KAMBER
KÜÇÜKGÜL ALTUĞ
İŞGÖR MEHMET MUSTAFA
DR. ÖĞR. ÜYESİ ÇAĞRI
TURAN
MOHAMED ABDULLAHI
MOHAMUD
PROF.DR. ALPER YILMAZ
HASSAN HUSSEIN ABDI
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ABDULLAH NAVRUZ
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AYŞE BARAN
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Hidrojen Peroksit Uyarımlı Oksidatif Streste Escinin Biyoetkinliğinin
Araştırılması
In Vitro Hidrojen Peroksit Uyarımlı Karaciğer Oksidatif Stres Modelinde 3-(4Hidroksifenil) Propiyonik Asidin Etkinliğinin Araştırılması
İzotretinoin Kaynaklı Keilit Tedavisinde Dekspantenol İle Dudak
Mezoterapisi
Somalideki Hayvancılık Durumu Ve Mera Kaynaklar
Deve ( Tek Hörgüçlü-C.Dromedary Ve Çift Hörgüçlü C.Bacterian)
Yetiştiriciliği Genel Durumu
Başparmak Kökü Kireçlenmelerinde Artroskopik Tedavi
Covid-19’ A Karşı Glycyrrhiza Glabra Kökünün Koruyucu Etkisi

DR. ÖMER AYIK

Uykuda Bilek Ve Dirsek Pozisyon Modifikasyonun Tuzak Nöropatiler
Üzerine Etkisi

NURSEL ALP DAL
ARZU TUNA
TUĞBA YAVUZ

Jinekolojik Kanserler Hakkında Farkındalık Oluşturmada Arkadaş Eğitimi
Etkili Mi?

SAULE MUSSABEKOVA

Forensıc Medıcal Capacıtıes Of Research Of Salıva Staıns On Physıcal
Evıdence After Washıng

DR. ÖĞRENCİSİ RUMEYSA
DUYURAN
PROF. DR. METİN KILINÇ
PROF. DR. HÜLYA ÇİÇEK

Değişik Nedenlerle Hastaneye Başvuran Kişilerde Demir Eksikliği Ve Demir
Eksikliği Anemisi Sıklığının Araştırılması

HÜSEYİN CEM GÜLER

Etlik Piliçlerde Göğüs Kası Anormalliği: Spagetti Et
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ARŞ. GÖR. DR. ZEHRA KAPLAN

Felsefedeki Mimemis Kavramı Bağlamında Sinemada Öykünme
Özne-Deneyim-Hatıra İlişkisine 15 Temmuz Darbe Girişimini “Yaşayanların”
Gözünden Bakmak

MİYASE OKUR
MÜNÜR BİLGİLİ

Kültürel Dönüş/Coğrafi Dönüş: Yeni Kültürel Coğrafya

ARŞ. GÖR. DR. ZEHRA
KAPLAN

Oğuz Atay’ın Unutulan Hikâyesinde Psikanalizme Uzanan Fantastik Doku

DOKTORANT ŞABANOVA
ALMAZ

İnsanların Mənəvi Dünyası Və Rənglər

DR. ŞAHİN BÜTÜNER

Geçiş Dönemi Ritüellerinde Söylenen İlişki Sözlerinin Sözedimsel Bağlamda
İncelenmesi

MEHMET FIRAT ÖZGÜR
ELİF AYDIN

21. Yüzyıl Modernitesinde Hegemonya Ve Rıza: ‘Don’t Look Up’ Filmi

NGUYEN VIET TAN

Identifying the Traditional Color Scheme in Decorative Patterns Used by the
Bahnar Ethnic Group in the Central Highlands of Vietnam

DR. HASAN YÜCEL

Geçmişten Günümüze Mushaflardaki Değişimler Üzerine

ÖĞR. GÖR. M. ALİ YILDIZ

Ölüm Anlayışı Bağlamında Arthur Schopenhauer’in Din Karşıtlığı
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DEMET AYDINLI GÜRLER
DR. ÖĞR. ÜYESİ CEMAL
MEYDAN
GÖZDE AĞCA
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DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET HAKAN BAŞ

Ferhunde Erkin’in Müzik Yaşantısına Genel Bir Bakış
Performans Sanatı Çalışmalarında Lif Sanatının Bir İfade Biçimi Olarak Kullanımı
Üzerine Bir İnceleme

ARŞ. GÖR. EDA SEDA
TOSUN

Ressam Frida Kahlo’nun Otoportrelerinde Acının İzleri

AHMET HAKAN BAŞ

Türk Müziği Keman Eğitimi İçin Bestelenmiş Özgün Saz Eserleri İle İlgili
Bir İnceleme

UZM. SEVGİ ÖZKIYIKCI
DOÇ. DR. YÜCEL YAZGIN

Kapı Tokmaklarının İşlevleri Ve Görsel/Formsal Olarak İncelenmesi

DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜHEYLA
ERİKLİ
PINAR SALİH

Dijital Dönüşümün Gereği Olarak 21. yy. Becerileri

MEHMET AKİF ÖZDAL

Çağdaş Dijital Sanat

MEHMET AKİF ÖZDAL

Barok Dönemi ‘’Gece Nöbeti’’ İsimli Yapıtın Sanatsal Eleştirisi
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DR. ÖĞR. ÜYESİ ERMAN
ÜLKER
ARŞ. GÖR. SİMGE ÇİZGEN
TAN
DOÇ. DR. SERHAT URSAVAŞ

Passcode: 121322

MODERATOR:

DR. ÖĞR. ÜYESİ ERMAN ÜLKER

Karşıyaka Yağmur Suyu Hasat Sistemleri Fizibilite Çalışması

Türkiye Briyofitlerinin Güncel Durumu

DOÇ. DR. TÜLAY ERBESLER
AYAŞLIGİL
YUNUS EMRE ÇELİK

Avrupa’nın Arka Bahçesi Almeri A Örneğinde Sürdürülebilir Tarım Ve Sera
Alanları

DOÇ. DR. TÜLAY ERBESLER
AYAŞLIGİL
MÜGE CEREN ÇOŞKUN

Sürdürülebilir Tarımda Topraksız Tarım Ve Hidroponik Sistemlerin Önemi

MOHAMMED SGHIR TALEB

Aromatic And Medicinal Plants In Morocco: Diversity And SocioEconomic Role

BURAK ALAYLAR
MUCİP GENİŞEL
MEDİNE ŞİPAK

The Ameliorative Effects Of PGPR Strains Isolated From Agricultural
Areas On Oxidative Damage In Maize Seedlings Under Salt Stress

DOÇ. DR. İSMAİL ÇÖLKESEN
ÖĞR. GÖR. AYŞE ÇELİK

Nesne Tabanlı Arazi Örtüsü Ve Arazi Değişimi Tespiti Analizi: Konya
Yunak Örneği
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“KÖK//GÖG//GÖY” APELYATİVLİ GÖYTÜRK ETNONİMİ

Kərimova İradə Məzahim qızı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
ORCİD İD:0000-0002-8057-8333

Açar sözlər: apelyativ, toponim, etnonim, oronim, hidronim, komponent, areal
Bəşəriyyət tarixində heç bir xalq, heç bir millət uzun müddət konkret, məhdud coğrafi
məkanda təkbaşına yaşamayıb. Qədim türklər də tarix boyunca qonşuluğunda yaşamış digər
xalqlarla əlaqədə olmuş, onlarda ümumbəşəri dəyərlərin yaranıb formalaşmasında müstəsna rol
oynamışdır. Qədim mədəniyyətə və tarixə malik türklərin yaratdığı 120 dövlətdən 16-sı
imperatorluq olmuşdur. İmperatorluq yaratmış türk xalqlarından biri də qədim göytürklərdir.
Xaqanlığın adı mənbələrdə müxtəlif adlarla xatırlanmaqdadır. Bilgə xaqan və Kül Tigin
yazılarında “Türük”, “Kök Türük”, “Ökük Türük”, Tonyukuk abidələrində isə “Türk” şəklində
rast gəlinir. Çin mənbələrində göytürklərin adına Tukyu formasında rast gəlmək olar.
Bumın xaqan tərəfindən əsası qoyulmuş Göytürk dövləti b.e.552-ci ildə yaradılmışdır.
Bumın xaqan qədim türklərin çox nüfuzlu Aşina qəbiləsindən olmuşdur. Əfsanəyə görə, bu
qəbilə qurddan törəmişdi. Aşina qəbiləsindən olanlara “göydən enmiş türklər” — göytürklər
deyirdilər. Bumın xaqanın yaratdığı bu dövlət Göytürk xaqanlığı adlanırdı. Göytürklərin
paytaxtı Ötükən şəhəri olmuşdur. B.e. 552-744-cü ilə qədər davam etmiş Bumın və İstəmi
qardaşları tərəfindən əsası qoyulmuş xaqanlığın ərazisi şərqdə Çindən başlamış Mərkəzi Asiya
da daxil olmaqla qərbdə Şimali Krım və Qafqaz olmaqla Bizans imperiyasınadək 13.000.000
km2 əhatə edirdi. Xaqanlığın mərkəzi Orxon çayı (Monqolustan) hövzəsində yerləşirdi.
VII əsrin əvvələrində daxili çəkişmələr və hakimiyyət uğrunda mübarizələrin nəticəsində
Göytürk xaqanlığı Mərkəzi Monqolustan olmaqla Şərqi göytürk və mərkəzi Yeddisu olmaqla
Qərbi göytürk xaqanlığına parçalandı. Xaqanlıqlarının süqutundan sonra Göytürklər Çin
əsarətinə düşdülər. Bu əsarət 680-ci ilə qədər davam etdi. Çin əsarəti illərində müxtəlif türk
topluluqları öz varlıqlarını qoruyaraq davam etdirdilər. 680-ci ildə Qutluq İlteriş xaqan Çin
əsarətindən xilas olaraq İkinci Göytürk xaqanlığının əsasını qoydu. İkinci Göytürk xaqanlığı
tarixin səhifələrində başqa adla da Qutluq xaqanlığı olaraq tanınır.
Təxminən hakimiyyətlərinin hökm sürdüyü 500 il ərzində göytürklərin dövlətçilik
ənənəsini Uyğur dövləti daha sonra isə Oğuz dövləti davam etdirmişdir.
Göytürk etnoniminin leksik-semantik izahını verərkən qeyd etmək lazımdir ki, göytürk
köktürk fonetik variantında olmuş sonralar deformasiyaya uğrayaraq indiki formasını almışdır.
Mənbələrdə göytürk sözünün Orxon abidələrindəki Ökük Türük sözündən törəndiyi və
tələffüzünün sadələşdirilməsi üçün Göytürk şəklində qəbul olunduğu iddia olunur. Göytürk
sözündəki ilk hissəciyinin gök və ya ökük olaraq qəbul edilməsi ilə müvafiq olaraq səmavi və
ya dini məna daşıdığı ehtimal olunur.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 1

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

“Göy” sözü ilə bağlı istər türkoloji, istərsə də Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif araşdırmalar mövcuddur. Tarixi sənədlərdə, eləcə də Kül Tigin abidəsində VII-XIII əsrlərdə “səma”
həm də “tanrı” anlamında işlənmişdir. Əvvəllər “tanrı” dini termin kimi (yaradıcı, Allah) mənalarını vermişdir. Sonrakı dövrlərdə, eləcə də orta əsrlərdə və Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında
(XI əsr) göy sözü “səma” anlamındadır. Beləliklə, “göy” sözü Azərbaycan dilində göy, qazax
dilində kök, tatar dilində kuk, özbək dilində kuk, türkmən dilində gook, qırğız dilində kök, altay
dilində kök yazılışlarında işlənərək “mavi səma” mənasını bildirmişdir (8. s.35).
A.N.Kononov “göy” sözünün mənasını izah edərkən kok//qok sözlərinin müasir türk
dillərində bir neçə mənalarda işləndiyini qeyd etmişdir. Müəllif yazır ki, “göy” sözü a) göy,
göyərçin, mavi, açıq yaşıl, tünd göy, açıq göy, yaşıl, boz, ağarmış göy; b) səma, cavan ot,
göyərti və s. mənalarda işlənmişdir. O, həmçinin qeyd edir ki, “göy” sözü coğrafi adların birinci
komponenti kimi hidronim və oronimlərin tərkibində iştirak edir. Orta Asiya və müxtəlif
ərazilərdə Kok, Kok su adlı hidronimlər də mövcuddur (11. s.178).
E.Koyçubayev “göy” komponentli coğrafi adların geniş işləkliyə malik olduğunu və göy
sözünün “səma” apelyativinin sinonimi olduğunu qeyd etmişdir. Müəllif səma cisimlərinin bir
hissəsinin “göy rəngli” olması fikrini söyləmişdir (9. s.186).
Ə.Şükürlü “göy” komponentinin izahını verərkən yazır ki, Köktürk-oğuz türk
qəbilələrindən birinin adıdır. Bəzi tədqiqatçılar göy sözünü “səma” (V.Banq), bir qismi isə
“şərq” kimi mənalandırır. Azərbaycan türk dilinin bəzi şivələrində həmin söz “xəsis, acgöz”
mənası bildirir. Ona görə güman etmək olar ki, göytürk qəbilə adı əslində “qarətkar türk”,
“işğalçı türk” mənasını ifadə edir. Lakin qəbilə adı kimi sabitləşməklə həmin etnonimin mənası
silinib yox olmuşdur (6. s.74).
Azərbaycan dilçiliyində də “göy” komponenti ilə bağlı bir-birindən maraqlı mülahizələr
vardır. R.Eyvazova kök//kuk//gög tərkibli coğrafi adların Əfqanıstan ərazisində də olduğunu
göstərir. Müəllif “kök” sözünün mənasını izah edərkən kok – “azad”; kök (sifət) – “göy”
anlamında işləndiyini göstərir. Bahəddin Ögələ istinad edən tədqiqatçı yazır ki, Orta Asiya
tayfaları üçün “gög” hər şeydən üstün olmuşdur. Onlar yerə, yalnız atlarının ayaqları ilə bağlı
idi. Türklərə görə, gög rəngində bütün gözəlliklər toplanmışdı. Əski türkcədə gög anlamına
uyğun gələn ana söz “Tanrı (Tenqri)” idi. Odur ki, gögə hər rəngi ilə birlikdə “Göy tanrı”
deyirdilər. Müəllif Göyçay hidronimini tayfa adı ilə bağlamışdır. R.Eyvazova bu haqda yazır:
“Bizə görə, “kök//kuk//köy” adını tayfa adı kimi də saymaq lazımdır. Belə ki, “kök” tərkibli
kökər tayfaları da məlumdur. Kökərlər sakların ən böyük boyu olub, Qafqazda yaşamışlar.
“Kök” tərkibli Kökçə//Göyçə adının mənşəyi də maraqlıdır. Belə ki, Gəncə adının izahında
verdiyimiz şərhə əsaslanaraq cu//çjou//cou eyniliyini götürürük. Ola bilsin ki, “gök” tayfaları
vaxtilə Çinin Çjou//cou adlanan yerlərinin sakinləri olmuşlar. Güman ki, Gök-çjou//Gökçay
fonetik dəyişikliyə məruz qalaraq Gökçə//Gökçay şəklinə düşmüşdür” (3. s.200-201).
F.Xalıqov isə “göy” komponenti haqqında bir qədər fərqli fikir söyləmişdir. Tədqiqatçı
bu adın köke formasında monqol dilində də işləndiyini göstərmişdir. Müəllif həmçinin kök türk,
köke monqol, göklen türkmən tayfa adlarında “qloriosus” yəni “qəhrəman” mənasının
gizləndiyini bildirir. S.Dörferə əsaslanan müəllif göy sözünün “səma” mənası ilə bərabər
“müqəddəs göylər” mənasında təkcə kök türk, kök culut, köke monqol etnonimlərində deyil,
həm də şəxs adlarında tez-tez təsadüf edilən vahidlərdən biri olduğunu qeyd etmişdir. F.Xalıqov
Göysu hidroniminin birinci komponenti olan “göy” leksik vahidinin burada “dəniz” mənasını
bildirdiyini qeyd edərkən yazır ki, Göysu atı (“Qurd oğlu əfsanəsi”) zoonimində həmin mənanın
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saxlanıldığı inkaredilməzdir. Deməli, “göy” əlamət bildirən leksik vahidi istər ərazi, istərsə də
su mənalı onomastik vahidlərin tərkibində rəng çalarlarından daha çox “böyüklük”, “genişlik”,
“bolluq” mənasını bildirir (4. s.73-74).
“Göy” komponenti haqqında B.Budaqovun və Q.Qeybullayevin də fikirlərini qeyd etmək
istərdik. Hər iki müəllif bir vaxtlar İrəvan quberniyasının Novoboyazid qəzasında mövcud
olmuş Göysu toponiminin etimologiyasını izah edərkən yazmışlar: “Əsli Köy-Su. Türkcə köy
“kənd” və su “çay” sözlərindən ibarət olmaq etibarilə “Çay kənd” mənasındadır” (2. s.320).
Hər iki müəllifin izahından aydın olur ki, “göy” sözü rəng mənasını bildirməklə yanaşı,
qədim türk dillərində “kənd” anlamında da işlənmişdir. Qeyd edək ki, “göy” sözü hazırda türk
dilində “köy” formasında “kənd” anlamında işlənir.
Ümumiyyətlə, “göy” sözü haqqında onu da deyə bilərik ki, qədim türklərdə Göy tanrı
(allah) anlamında işlənmişdir (5. s.163). Dilimizdə “göy” sözü bir sıra başqa mənalarda da
işlənir: a) Göy – yer üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq; b) Göy – səma rəngi,
mavi, göy rəng; c) Göy – yaşıl, göy meşə, göy çəmən və s. (1. s.75).
Coğrafi adlarla yanaşı türk xalqlarının onomastikasında “göy” tərkibli hidronimlərin də
areallarına rast gəlmək olar. Erk Yurtsevər Qazaxıstan Respublikasında, eləcə də Türkiyənin
Bismil, Diyarbəkir, Yeşilçay, Sile, İstanbul, Karadere, Hendek, Sakarya bölgələrində Göksu
adlı su obyektlərinə təsadüf edildiyini göstərmişdir (7. s.103). Qırğızıstan Respublikasının
İssıkkul vilayətində Köy say, Adıq (Çərkəz) vilayətində Kueksu (Kugksu) “göy su” adlı su
obyektləri də mövcuddur (12. s.86; 10. s.203).
Göyturk etnoniminin adında ikinci komponent olaraq işləmiş türk oniminin semantikası ilə
bağlı da bir sıra variantlar vardır. Türk sözünə yaxın ifadələrə Qədim Roma və Çin
mənbələrində rast gəlinir. I əsrdə Pomponi Mela və Böyük Plini Azovun şərqində yaşayan
insanlardan Turcae//Tyrcae olaraq bəhs edir. Çin mənbələrində T’ieh-lê, T’u-cüeh, Ting-ling
şəklində istifadə olunan ifadələrin də Türk sözünü bildirdiyi düşünülür. Orxon abidələrində isə
türk (
) və ya türük (
) olaraq xatırlanır. X əsrə aid uyğur yazılarında türk sözü
“güc”, “qüvvə” mənasında işlənilir. A.Vemberiyə görə türk sözü törəmək sözü ilə eynimənalı
olub “törəyən, çoxalan” mənasına gəlir. Ziya Göyalpa görə türk sözü törəli sözü ilə eynimənalı
olub “qanun sahibi” mənasına gəlir. Mahmud Kaşğari isə türk adının türklərə Tanrı tərəfindən
verildiyini qeyd edərək, sözün “gənclik”, “qüvvə”, “qüdrət” və ya “yetkinlik” mənalarında
işləndiyini bildirmişdir.
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“Kök//Gög//Göy” apelyativli Göytürk etnonimi
Göytürk xaqanlığının adı mənbələrdə – Bilgə xaqan və Kül Tigin yazılarında “Türük”,
“Kök Türük”, “Ökük Türük”,Tonyukuk abidələrində isə “Türk” şəklində rast gəlinir. Çin
mənbələrində göytürklərin adına Tukyu formasında rast gəlmək olar. Göytürk etnoniminin
leksik-semantik izahını verərkən qeyd etmək lazımdir ki, göytürk köktürk fonetik variantında
olmuş sonralar deformasiyaya uğrayaraq indiki formasını almışdır. Göytürk sözündəki ilk
hissəciyinin gök və ya ökük olaraq qəbul edilməsi ilə müvafiq olaraq səmavi və ya dini məna
daşıdığı ehtimal olunur.
“Göy” sözü ilə bağlı istər türkoloji, istərsə də Azərbaycan dilçiliyində müxtəlif araşdırmalar
mövcuddur. Tarixi sənədlərdə, eləcə də Kül Tigin abidəsində VII-XIII əsrlərdə “səma” həm də
“tanrı” anlamında işlənmişdir. Əvvəllər “tanrı” dini termin kimi (yaradıcı, Allah) mənalarını
vermişdir. Sonrakı dövrlərdə, eləcə də orta əsrlərdə və Mahmud Kaşğarinin “Divan”ında (XI
əsr) göy sözü “səma” anlamındadır. Dilimizdə “göy” sözü bir sıra başqa mənalarda da
işlənməkdədir: a) Göy – yer üzərində mavi bir qübbə kimi görünən fəza, boşluq; b) Göy – səma
rəngi, mavi, göy rəng; c) Göy – yaşıl, göy meşə, göy çəmən və s.
Göy sözü qədim türk dillərində “kənd” anlamında da işlənmişdir. Qeyd edək ki, “göy” sözü
hazırda türk dilində “köy” formasında “kənd” anlamında işlənməkdədir.

Гойтюркский этноним с aпеллятивами «гог/гой/кёк»
Ключевые слова: aпеллятивы, топоним, этноним, ороним, гидроним, компонент,
ареал

.

Название Гойтюркского каганата встречается в источниках - в надписях Бильга
кагана и Кул-Тигина как «Тюрюк», «Кёк Тюрюк», «Окюк Тюрюк», а в памятниках
Тоньюкука как «Тюрк». В китайских источниках имя тюрков-гоев можно встретить в
форме Тукю. Лексико-семантическое объяснение этнонима гойтюрк, следует отметить,
что гойтюрк был в фонетическом варианте коктюрк и в дальнейшем деформировался и
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принял современный вид. Считается, что первая часть слова коктюрк имеет небесное или
религиозное значение, в зависимости от того, воспринимается ли оно как синее.
Существуют различные исследования слова «гог/гой/кёк» как в тюркологии,
так и в Aзербайджанской лингвистике. В исторических документах, а также в памятнике
Кул-тегину в VII-XIII веках «небо» употреблялось в значении «бог». Ранее «бог»
использовался как религиозный термин (создатель, Бог). В более поздние времена, а
также в средние века и в «Диване» Махмуда Кашгари (XI век) слово
«гог/гой/кёк»означает «небо». В нашем языке слово «гог/гой/кёк» употребляется в ряде
других значений: а) Небо — пространство, пространство, похожее на голубой купол на
земле; б) Синий – цвет неба, голубой; в) Синий – зеленый, синий лесной, синий луговой
и т. д.
Слово синий также употребляется в древнетюркских языках в значении
«деревня». Следует отметить, что слово «гог/гой/кёк» в настоящее время используется в
турецком языке в форме «деревня», означающей «деревня».

Goyturk ethnonym with the root “Root/Sky”
Keywords: appellation, toponym, ethnonym, oronym, hydronym, component, area
The name of the Goyturk khaganate is found in the sources - in the inscriptions of Bilga
khagan and Kul Tigin as "Türük", "Kök Türük", "Ökük Türük", and in the monuments of
Tonyukuk as "Türk". In Chinese sources, the name of the Goy Turks can be found in the form
of Tukyu. When giving a lexical-semantic explanation of the Goyturk ethnonym, it should be
noted that the Goyturk was in the phonetic variant of the Kokturk and was later deformed and
took its present form. It is believed that the first part of the word Göytürk means celestial or
religious, depending on whether it is perceived as blue or blue.
There are various studies on the word "sky" in both Turkology and Azerbaijani
linguistics. In historical documents, as well as in the monument to Kul Tigin, in the VII-XIII
centuries, "heaven" was used in the sense of "god". Earlier, "god" was used as a religious term
(creator, God). In later times, as well as in the Middle Ages and in Mahmud Kashgari's Divan
(11th century), the word for sky means "sky". In our language, the word "sky" is used in a
number of other senses: a) Sky - a space, a space that looks like a blue dome on earth; b) Blue
- the color of the sky, blue, blue; c) Blue - green, blue forest, blue meadow, etc.
The word blue is also used in the ancient Turkic languages to mean "village". It should
be noted that the word "sky" is currently used in Turkish in the form of "village" meaning
"village".
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YOKSULLUK VE EĞİTİM HARCAMALARI İLİŞKİSİ
Funda Ayten TÖREDİ
1

1

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ORCID ID 0000-0001-5609-2985

ÖZET
Yoksulluk yalnızca ülkemizin karşılaştığı bir problem olmayıp hemen hemen bütün ülkelerin
baş etmek için mücadeleler verdiği küresel bir olgudur. Her ne kadar ülkeden ülkeye hatta
bölgeden bölgeye tanımı, yoksulluğun boyutu ve derecesi farklılık gösterse de ülkeler devamlı
yoksullukla mücadele etmişler ve yoksulluğu en aza indirebilmek için politikalar geliştirmeye
çalışmışlardır. Yoksulluğun evrensel bir tanımının olmaması yoksullukla mücadelede de farklı
politikaların geliştirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz açısından da önemli olan yoksulluk
sorununa nelerin sebep olduğu ve bunların sonuçlarının neler olduğu Türkiye İstatistik Kurumu
verilerinden yararlanarak ve kurumların yoksulluk ile mücadelede ne gibi politikaların
uygulandığı ve bu politikaların etkinliği çalışmada analiz edilmeye çalışılmıştır.
Yoksulluktan kişisel ya da toplumsal olarak kurtulmanın en önemli araçlarından bir tanesi de
eğitimdir. Zaten bu çalışmanın amacı da, eğitim ile yoksulluk oranları arasındaki ilişkiyi eğitim
harcamaları ile incelemeye çalışmaktır. Çalışmada Türkiye ağırlıklı olarak incelemeye
çalışılmıştır. Yeterli seviyede eğitimin alınamaması, verimliliğin düşmesine, düşük verimlilikte
yoksulluğun artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla eğitim düzeyi artış gösterdikçe kazanılan
gelirde artış gösterdiği için yoksulluk oranının azalacağı diğer bir deyişle yoksulluk ile eğitim
seviyesi arasında ters yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Ülkemizde eğitim durumu
ortaya konularak eğitim harcamalarının yeterli düzeyde olup olmadığı OECD ülkeleri ile
kıyaslanarak incelenmiştir. İncelemelerin sonucunda, son zamanlarda ülkemizde eğitim için
yapılan harcamaların GSYH içerisindeki payı ve eğitim kurumlarına ayrılan kaynakların
merkezi yönetim bütçe içerisindeki payının da arttığı görülmüş ancak öğrenci başına yapılan
harcamalarda da olduğu gibi Türkiye OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında eğitim harcamaları
açısından çoğu ülkelerin gerisinde kaldığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Yoksullukla Mücadele, Eğitim, Eğitim Harcamaları.
1. GİRİŞ
Yoksulluk geçmişten günümüze bütün toplumlarda mevcut olan bir problemdir ve çözümü için
farklı farklı yöntemlerin ve politikaların uygulandığı çok boyutlu sosyolojik bir olgudur. Çok
boyutlu olması sebebiyle, yoksulluğun ne demek olduğuna dair birçok tanım yapılmıştır. Fakat
dünyada bilimsel olarak ilk tanımlamayı Seebohm Roventree yapmıştır. Seebohm Roventree
yoksulluğu, kişilerin gelirlerinin yetersiz kalması sonucunda yaşamlarını devam ettirebilmeleri
için gerekli olan temel ihtiyaçların asgari seviyede dahi karşılanamaması şeklinde
tanımlamıştır. Yoksulluk kavramı tek bir boyutla ele alınamadığı için birden fazla tanımlama
yapılmış olduğundan herkes için genel kabul görmüş bir yoksulluk tanımından bahsetmek
mümkün olmamaktadır. Fakat genel anlam itibariyle baktığımızda yoksulluğu, gelir düzeyinin
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az olmasının yanı sıra sosyal imkanlara ulaşımın yeterli düzeyde olmaması durumu şeklinde
tanımlayabiliriz. Yoksulluğun tam bir tanımının olmamasından kaynaklı olarak mutlak, göreli,
objektif, subjektif, insani, kırsal-kentsel, kronik ve geçici yoksulluk türleri ortaya çıkmıştır.
Yoksulluk türleri içerisinde öncelikli sırayı mutlak yoksulluk almaktadır. Çünkü Dünyada 7,8
milyar insan nüfusunun yaklaşık % 46 sı Dünya Bankasınca belirlenen günlük 2 ABD doları
olan yoksulluk sınırının altında yaşarken, bir milyar iki yüz milyon insan ise günlük 1 ABD
doları olan açlık sınırının altında yaşamını sürdürmektedir. Yoksulluk hesaplanırken de birçok
endeks kullanılmıştır. Yine birçok faktörde nüfus baskısı, göç, işsizlik, ekonomiden kaynaklı
nedenler, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi sebeplerinde yoksulluğu artırdığı söylemek
mümkündür. Yoksulluğu etkileyen birden fazla nedenin olması yoksullukla mücadele
politikalarının da çeşitli olmasına sebep olmuştur. Yoksulluk ile mücadelede dolaylı, dolaysız
ve radikal reform olmak üzere üç yaklaşım üzerine tartışılmaktadır. Bu yaklaşımlarda en çok
dolaysız yaklaşım türü benimsenmiştir. Yoksulluk ile mücadele programlarında önemli olan
temel nokta, toplumda adaleti sağlamaktır ve sosyal politika uygulamaları da yoksulluk ile
mücadele kapsamında önemli bir yere sahiptir.
Son yıllarda yoksulluk ile mücadelede kullanılan araçlardan biriside eğitimdir. Çünkü
yoksulluğun temelinde eğitimsizlik yer almaktadır. Eğitimi, insanın kendini geliştirmesi ve
geleceğe kendini hazırlaması için gerekli olan davranış, bilgi ve beceriyi kazanması, topluma
faydalı olacak biçimde kendini iyi bir şeklinde yetiştirmesi olarak tanımlayabiliriz. Eğitim yarı
kamusal mal ve hizmet kapsamındadır. Bu durumda hem bireyler hem de toplum beraber fayda
sağlamaktadır. Hizmetten mahrum bırakma mümkün olmadığı için eğitim hizmetinin etkin bir
biçimde yerine getirilememesi durumunda toplumsal maliyetlerde artış gösterecektir.
Ülkemizde serbest, örgün ve yaygın eğitim sistemleri görülmektedir. Fakat her ülkenin
uyguladığı eğitim sistemi farklılığından dolayı eğitim için harcanan kaynakların verimliliği ve
etkin kullanımı ile eğitim harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla içerisindeki payı farklılık
göstermektedir. Bu sebeple ülkeler iyi birer eğitim sistemi oluşturmalı ve daha fazla eğitim
harcaması yaparak verimli yatırımlar yapmalı ve kaynakları daha etkin kullanmalıdır. Yapılan
eğitim harcamaları kısa zamanda fayda sağlamayacaktır. Bunun için eğitime yönelik yapılacak
politikaların dikkatli ve uzun vadeyi kapsayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Günümüzde
de yoksulluktan kurtulmanın en etkili yolu eğitim olarak görülmektedir. Eğitim ile yoksulluk
arasındaki ilişki doğru yönlü işlememektedir. Çünkü yoksulluk fazlalaştıkça eğitim
olanaklarına ulaşım zorlaşmakta ya da azalmakta, eğitim seviyesi düştükçe de yoksulluk
artmakta bu durum kendini tekrarlayarak kısır bir döngü şeklinde devam etmektedir.
2. EĞİTİM HARCAMALARI VE YOKSULLUK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Yoksulluk, içerisinde birden fazla faktörü barındıran bir problemdir. Eğitim ve yoksulluk ile
ilgili birçok araştırma yapılmış ve aralarında doğru yönlü olmayan bir ilişki olduğu sonucuna
varılmıştır (Özdemir, 2011: 711). Eğitim ve yoksulluk kısır bir döngü içerisindedir. Özellikle
az gelişmiş ülkelerde az gelir elde etmek tasarrufların düşmesine, düşük tasarruf yatırımların
azalmasına, yatırımların düşüklüğü verimliliğin azalmasına, azalan verimlilik ise gelirin
azalmasına neden olacak ve bu şekilde kendini yineleyerek sürdürecektir. Bu şekilde
yoksulluğun kendini yinelemesinin yanında başka faktörlerde kendini yinelemektedir.
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Ülkemizde de yoksulluğun en önemli nedeni, yeterli düzeyde eğitimin alınamamış olmasıdır.
Yoksulluk yeterli düzeyde alınamamış eğitime, yeterli düzeyde alınamayan eğitim verimliliğin
azalmasına, azalan verimlilik gelirin azalmasına ve bunun sonucu da yoksulluğa sebep
olacaktır. Bu kendini tekrarlama durumunu durdurmanın yolu, ülkelerin içinde bulunduğu geri
kalmışlığa sebep olan faktörleri belirleyip, eğitim ve bilim yardımıyla problemlere kalıcı
çözümler üretip yok etmek olacaktır (Ükünç, 2016: 54-55). Eğitim ile yoksulluk arasındaki
ilişki iki şekilde anlaşılabilir. Birincisi, yoksul olan kişilerin verimlilik ve becerilerini artıracak
bir biçimde yoksulluğu azaltmaya yönelik olarak eğitime yatırım yapmak. İkincisi ise, genel
olarak yoksul ülkelerdeki eğitim seviyesinin düşük olması ve genelde yoksul bireylerin
çocuklarının daha az eğitim almalarından dolayı yoksulluk eğitimin önündeki duvar olarak
görülmektedir (Karayılmazlar, 2006: 215).
Çizelge 1. Eğitim Durumuna Göre Yoksulluk Sayıları ve Yoksulluk Oranı (%)
Yıllar
Yoksulluk
Riski
(%50-%50)

Yoksul
Sayısı
(Bin Kişi)

Yoksulluk
Oranı (%)

Eğitim Durumu

2017

2018

2019

2020

Okuryazar Değil

1 451

1 539

1 405

1 386

Bir Okul
Bitiremeyenler

843

906

840

928

Lise Altı Eğitimliler

3 566

3 708

4 114

4 296

Lise ve Dengi Okul
Mezunları

599

639

791

1 042

Yükseköğretim
Mezunları

139

207

251

336

Okuryazar Değil

25,4

27,5

26,1

26,7

Bir Okul
Bitiremeyenler

21,7

23,6

22,4

25,7

Lise Altı Eğitimliler

11,7

12,1

13,4

14,0

Lise ve Dengi Okul
Mezunları

5,5

5,8

6,9

8,3

Yükseköğretim
Mezunları

1,5

2,2

2,5

3,2

Kaynak:
TÜİK
verilerinden
yararlanılarak
tarafımızca
(https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=Gelir,-Yasam,-Tuketim-ve-Yoksulluk-107),
29.01.2022.

oluşturulmuştur,
Erişim Tarihi:

Çizelge 1 de eğitim durumuna göre yoksulluk sayıları ve yoksulluk oranları gösterilmektedir.
Çizelgeden de görüldüğü üzere eğitim durumu ile yoksulluk oranı arasında sıkı bir ilişki olduğu ve
zamanla eğitim düzeylerine göre yoksulluk oranlarının azaldığı görülmekte olup eğitim seviyesi düşük
olan bireylerin yoksulluk oranlarının fazla olduğu görülmektedir. En düşük yoksulluk oranının ise,
eğitim seviyesi yükseköğretim mezunu olan kişilerdir. Yükseköğretim mezunlarının ve lise altı veya
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dengi okul mezunlarının yoksulluk oranlarının ve sayılarının 2017-2020 yılları arasında artış gösterdiği
gözlemlenmiştir.

Eğitim seviyesi ile yoksulluk arasında ters orantı mevcuttur yani eğitim seviyesi arttıkça
yoksulluk azalmakta, eğitim seviyesi azaldıkça da yoksulluk artmaktadır. Çağımızda da bilgi,
geliri etkileyen önemli bir kaynak olarak görülmektedir. Ülkemizde eğitim kalitesinin ve
seviyesinin yetersiz olması, iş olanaklarının zamanla azalması, verilen ücretlerin azlığı gibi
faktörlerde işsizliğin artmasına sebep olmaktadır. Bunun sebebi ise eğitimin yeterli
olmamasından kaynaklanmaktadır (Çalışkan, 2007: 293).
Çizelge 2. Türkiye’de Eğitim Harcamalarının Göstergeleri (2011-2020)
Eğitim
Devlet Eğitim
Harcamasının Harcamasının
Gayrisafi
Gayrisafi
Yurtiçi Hasıla Yurtiçi Hasıla
İçindeki Payı İçindeki Payı
(%)
(%)

Toplam
Eğitim
Harcaması
(Milyon
TL)

Öğrenci
Başına
Eğitim
Harcaması
(TL)

Öğrenci
Başına
Eğitim
Harcaması
($)

Toplam
Eğitim
Harcaması
(Milyon $)

2011

77,308

4 008

5,5

4,2

2 389

46,069

2012

93,041

4 729

5,9

4,4

2 626

51,658

2013

106,041

5 242

5,8

4,3

2 751

55,653

2014

122,741

5 941

6,0

4,4

2 710

56,000

2015

135,249

6 426

5,8

4,3

2 358

49,635

2016

160,733

7 498

6,1

4,6

2 477

53,105

2017

176,452

8 111

5,6

4,2

2 220

48,287

2018

219,363

10 005

5,8

4,3

2 075

45,491

2019

259,220

11 769

6,0

4,4

2 071

45,626

2020

270,921

12 311

5,4

4,0

1 754

38,614

Yıllar

Kaynak: TÜİK (2021), ( https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Egitim-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37199 )
Erişim Tarihi: 28.01.2022.

Türkiye’de 2011 – 2020 yılları arasında eğitim harcamalarına dair temel göstergeler Çizelge 2 de
gösterilmiştir. Verilen yıllar içerisinde toplam eğitim harcaması 77,308 milyon TL’den 270,921 milyon
TL’ye çıktığı görülmektedir. TL cinsinden öğrenci başına eğitim harcaması 2020 yılında en yüksek
seviyeye ulaşmışken, eğitim harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payı 2016 yılında en
yüksek seviyeye ulaştığı görülmektedir. Devlet eğitim harcamasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
içerisindeki payı 2011 yılındaki payı % 4,2 iken bu pay 2020 yılına gelindiğinde % 4,0 olduğu
görülmektedir. Verilen yıllar arasında öğrenci başına verilen eğitim harcaması 2011 yılında 2 389
dolardan, 2020 yılında 1 754 dolara, aynı şekilde toplam eğitim harcaması da 2011 yılında 46,069

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 9

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

milyon dolar iken, 2020 de 38,614 milyon dolara düştüğü görülmektedir. Genel olarak harcamaların
yıllara göre artış olmasına karşı çizelgeden de anlaşılacağı üzere ülkemizde eğitim harcamalarının
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içerisindeki payının düşük olduğu gözlemlenmektedir.

Çizelge 3. OECD Ülkelerinde Yıllık Öğrenci Başına Eğitim Kurumları Tarafından
Yapılan Harcamalar (2018,$)

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni
Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Kr.
ABD
OECD Ort.

İlköğretim

Ortaöğretim

Yükseköğretim

10.745
13.151
11.482
10.629
6.425
6.614

14.162
16.747
14.758
14.575
6.287
11.191

20.647
20.452
20.471
24.496
8.813
16.148

Tüm Eğitim
Düzeyleri
12.531
15.171
13.330
6.950
9.476

12.292
8.362
10.056
8.724
10.096
6.768
5.784
14.414
8.539
9.696
9.947
8.977
12.535
21.143
2.958
9.891
8.868

10.892
8.506
11.061
13.006
13.926
7.109
7 319
14.735
10.634
9.555
11.692
11.330
14.978
25.421
2.878
14.726
11.138

19.684
17.433
18.170
17.420
19.324
3.503
13.738
15.675
17.152
12.336
12.305
19.309
11.290
47.694
7.907
20.988
17.923

11.322
8.910
10.516
11.382
12.350
5.133
7.900
10.308
9.359
10.584
12.069
23.679
3.493
12.852
10.717

15.410
8.562
8.812
7.305
9.385
8.329
12.911
3.945
11.679
13.139
9.550

16.441
8.220
11.001
6.873
9.772
10.290
13.500
5.058
12.765
14.859
11.192

25.428
11.192
11.779
12.113
14.060
13.800
26.147
10.008
29.911
34.036
17.065

15.988
8.344
9.778
7.432
9.842
9.563
12.976
5.372
14.187
17.662
10 488

Kaynak: OECD 2021: 241.

Çizelge 3 te 2018 yılına ait yıllık öğrenci başına eğitim kurumları tarafından yapılan harcamalara yer
verilmektedir. Çizelgede yer alan verilere dayanarak OECD ülkelerinin ilköğretim seviyesindeki
ortalaması 9.550 dolardır. İlköğretim seviyesinde OECD ortalamasının altında kalan 16 ülkenin
içerisinde en son sırayı Macaristan, Türkiye ve Meksika almıştır. İlköğretim seviyesi için yapılan eğitim
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harcaması ülkemizde 3.945 dolar ve bu değer OECD ortalamasının yarısı değerinde bile değildir.
İlköğretim düzeyinde öğrenci başına yapılan eğitim harcamasında en fazla payı ayıran ülke 21.143 dolar
harcama yaparak Lüksemburg’dur. Çizelgede yükseköğretim eğitim seviyesine bakıldığında ilköğretim
ve ortaöğretim eğitim seviyesine ayrılan eğitim harcamalarına göre öğrenci başına eğitim
harcamalarının daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak da son on yılda özel fonların daha
fazla kullanılmasının yükseköğretim eğitim düzeyine yapılan harcamalardan ayrılan miktarın ilk ve
ortaöğretimle karşılaştırıldığında farklılık göstermesidir. Yükseköğretimde öğrenci başına yapılan
eğitim harcamasında 47.694 dolar ile Lüksemburg birinci sıradayken bunu 34.036 dolar ile ABD takip
etmektedir. Yine tüm eğitim düzeyinde ortalama olarak en fazla harcama yapan ülke 23.679 dolar
harcayan Lüksemburg’dur. Genel olarak baktığımızda ülkemizin de öğrenci başına yaptığı yıllık
harcamalar OECD ülkeleri arasında verilen eğitim düzeylerinde son sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Aşağıda çizelge 4 te OECD ülkelerinde 2008 ve 2018 yılına ait eğitim harcamalarının GSYH içindeki
payı yüzde olarak gösterilmektedir. Çizelgedeki verilerden yararlanarak ilk ve ortaokul, lise eğitim
harcamalarının OECD ortalamasının GSYH’den aldıkları pay 2008 yılında %3,6, 2018 yılında %3,4
olduğu görülmektedir. OECD ülkelerinde eğitime yapılan harcamaların GSYH içerisindeki payı ilkokul,
ortaokul ve lise eğitim seviyeleri yükseköğretim eğitim seviyesine göre daha fazla pay almaktadır.
İlkokul, ortaokul ve lise eğitim seviyelerinde 2008 yılında OECD ortalamasının çok daha üstünde kalan
ülkeler İzlanda, Norveç, Belçika, Danimarka iken, ortalamanın daha da altında kalan ülkeler ise, Çek
Cumhuriyeti, Slovakya’dır. İlkokul, ortaokul ve lise eğitim seviyelerinde 2018 yılına bakıldığında ise,
OECD ortalamasının üstünde kalan ülkelerin İsrail, Norveç, İzlanda, Yeni Zelanda, iken, ortalamanın
altında kalan ülkelerinse, İrlanda, Japonya, Macaristan, Slovakya, Yunanistan, Lüksemburg olduğu
görülmektedir. OECD ortalamasında eğitim harcamalarının GSYH’den 2008 ve 2018 yılında
yükseköğretime ayrılan payın %1,4 olduğu görülmektedir. 2008 yılında yükseköğretim düzeyinde
eğitim harcamalarının GSYH’den en fazla pay alan ülkeler ABD, Kanada, Şili, Danimarka ve
Finlandiya iken, en az pay alan ülkelerse Slovakya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya’dır. 2018 yılında
yükseköğretim için OECD ortalamasının üzerinde kalan en yüksek ülkeler ABD, Kanada, Şili, Birleşik
Krallık iken, ortalamanın daha altında kalan ülkelerin ise, Lüksemburg, Yunanistan, İrlanda, İtalya,
Slovakya olduğu görülmektedir. Tüm eğitim seviyeleri için bakıldığında ise, 2008 yılında OECD
ortalamasının %5,0 olduğu görülmekte ve bunun çok daha üstünde olan ülkeler ABD, Norveç, Kanada,
İzlanda, Danimarka iken, ortalamanın altında kalan ülkeler ise, Lüksemburg, Slovakya, Çek
Cumhuriyeti, Birleşik Krallık olduğu görülmektedir. Tüm eğitim seviyelerinde 2018 yılına bakıldığında
OECD ortalamasının %4,8 olduğu görülmekte ve bu ortalamanın çok daha üstünde kalan ülkeler
Norveç, Şili, İsrail, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık iken, ortalamanın çok daha altında kalan ülkelerin
ise, İrlanda, Lüksemburg, Slovakya, Japonya’dır. 2018 yılında Türkiye açısından bakıldığında
yükseköğretim ve tüm eğitim düzeylerindeki eğitim harcamalarının GSYH içerisindeki payının da
OECD ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. Genel olarak çizelge değerlendirildiğinde Türkiye
yükseköğretim ve tüm eğitim düzeyi hariç OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında eğitim harcamalarının
GSYH içerisindeki payının ortalamanın altında kaldığı söylenebilir.
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Çizelge 4. OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının GSYH İçindeki Payı (%)

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek
Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Kr.
ABD
OECD Ort.

Eğitim Düzeyi ( İlkokul,
Ortaokul, Lise)
2008
2018
3,8
4,0
.
2,9
4,3
4,1
3,6
3,5
3,6
4,1
2,5
2,9
4,1
3,7
3,5
3,7
3,1
.
.
4,7
3,9
3,9
3,0
.
.
3,0
3,6
3,4
.
4,6
3,5
3,2
2,5
3,6
3,0
3,7
.
.
3,8
3,9
3,6

3,4
3,1
3,6
3,7
3,0
2,8
2,7
4,5
2,4
4,8
3,1
2,5
3,5
2,8
3,2
3,4
4,4
4,6
3,2
3,8
2,7
3,1
3,0
3,9
.
3,3
4,1
3,4
3,4

Yükseköğretim
2008
1,5
.
1,2
2,4
1,8
1,0

2018
1,8
1,7
1,5
2,3
2,3
1,1

1,6
1,2
1,6
1,3
1,0
.
.
1,1
1,3
1,5
0,9
.
.
.
1,2
1,4
.
1,5
1,4
1,2
0,8
1,1
1,1
1,4
.
.
.
2,5
1,4

1,7
1,6
1,5
1,4
1,2
0,8
1,0
1,1
0,8
1,4
0,9
1,3
1,5
0,4
1,4
1,6
1,7
1,9
1,1
1,1
0,9
1,0
1,2
1,5
.
1,6
2,0
2,5
1,4

Tüm Eğitim
Düzeyleri
2008
2018
5,3
5,8
.
4,6
5,5
5,6
6,0
5,8
5,4
6,4
3,5
4,0
5,7
4,9
5,1
5,0
4,1
.
.
5,8
5,2
5,4
3,9
.
.
3,0
4,8
4,8
.
6,1
4,9
4,4
3,3
4,7
4,1
5,1
.
.
3,8
6,4
5,0

5,1
4,7
5,1
5,1
4,2
3,6
3,7
5,6
3,2
6,2
4,0
3,8
5,0
3,2
4,6
5,0
6,1
6,5
4,3
4,9
3,6
4,1
4,2
5,4
.
4,9
6,1
5,9
4,8

Kaynak: OECD (2022), Education spending (indicator). doi: 10.1787/ca274bac-en (Accessed on 11 February
2022).
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Çizelge 5 te görüldüğü üzere ülkemizde eğitim bütçesi de, verilen yıllar itibariyle artış göstermektedir.
Eğitim bütçesi; MEB, YÖK ve üniversiteler, Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Kredi
Yurtlar Kurumu (KYK) olarak ifade edilmiştir.

Çizelge 5. Türkiye’de 2011-2020 Yılları Arası Eğitim Bütçesi (TL)
Yıl
2011

34.112.163.000

YÖK ve
Üniversiteler
11.503.927.500

2012

39.169.379.190

12.743.603.000

232.559.000

4.449.878.000

56.595.419.190

2013

47.496.378.650

15.227.760.500

291.996.000

5.328.558.000

68.344.693.150

2014

55.704.817.610

16.939.010.000

359.980.000

5.862.584.000

78.866.391.610

2015

62.000.248.000

18.493.252.000

364.239.000

7.052.675.000

87.910.414.000

2016

76.354.306.000

23.590.696.000

445.303.000

9.377.831.000

109.768.136.00
0

2017

85.048.584.000

25.620.450.000

408.536.000

11.336.431.000

122.414.001.00
0

2018

92.528.652.000

27.761.363.000

537.550.000

13.899.262.000

134.726.827.00
0

2019 113.813.013.000

33.023.355.000

549.555.000

14.225.998.000

161.611.921.00
0

2020 125.396.862.000

36.145.740.000

717.792.000

15.345.110.000

177.605.504.00
0

MEB

ÖSYM
160.192.000

Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK)
3.368.437.000

Toplam Eğitim
Bütçesi
49.144.719.500

Kaynak: MEB, 2019: 180.

Çizelge 5 te MEB’in içerisinde bulunan eğitim kurumlarınca yapılan harcamalar 2011-2020 yılları
arasında artış göstermektedir ve toplam harcamalar içerisinde en büyük payı MEB’in aldığı ve aynı
zamanda 10 yılda en büyük payın yine MEB’e ayrıldığı görülmektedir. Buradaki artışı Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) ve üniversiteler ile diğer eğitim kurumları takip ettiği görülmektedir. Bu artış ülkemizde
eğitime ayrılan kaynakların büyüklüğünün bir göstergesidir. Zaten ülkemizde de kamu harcamaları
içerisinde en fazla pay eğitim harcamalarına verilmektedir. Ancak bu gelişmiş ülkelere göre yine de pek
yeterli değildir. Eğitim harcamaları gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşabilmesi ve arasındaki farkın en
aza indirilebilmesi için bu artışların düzenli ve sürekli bir şekilde sürdürülebilmesi gereklidir.

Bir ülkede eğitim amacıyla GSYH’den ayrılan pay, o ülkede insana verilen önem olarak
görülmektedir (Çalışkan, 2010: 14). Eğitim harcamalarına merkezi yönetim bütçesinden ve
GSYH ayrılan pay diğer ülkelerle kıyaslana bilirlik açısından da önemlidir (Ela, 2013: 59).
Çizelge 6 da ise, toplam eğitim bütçesinin GSYH ve merkezi yönetim bütçesinden aldığı paylar
gösterilmiştir. Toplam eğitim bütçesi TL cinsinden verilen yıllara göre artış gösterse de GSYH ve
merkezi yönetim bütçe oranları inişli çıkışlı bir ilerleyiş göstermektedir. 2011 yılından 2014 yılına kadar
eğitim bütçesinin GSYH oranı 3,79 dan 4,51’e çıkmıştır. Fakat bu artışın 2015 yılından 2016 ve 2017
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yılları hariç olmak üzere sonrasında tersine döndüğü gözlemlenmektedir. 2016 yılında eğitim bütçesinin
merkezi yönetim bütçesine oranı %19,24 ile en yüksek seviyesine çıktığı görülmektedir. Eğitim
bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranı 2011’den 2016 senesine kadar artığı görülmekle
birlikte 2016 yılından sonrada giderek azaldığı görülmektedir. Toplam eğitim bütçesinin 2020 yılında
GSYH’ye oranı 0,02 yüzde puan yükselerek %3,65 olmuştur.

Çizelge 6. Türkiye’de 2011-2020 Yılları Arası Eğitim Bütçesinin GSYH ve Merkezi
Yönetim Bütçesine Oranı
Yıllar

GSYH

Merkezi Yönetim
Bütçesi

Eğitim Bütçesi

Eğitim
Bütçesinin
GSYH’ya
Oranı (%)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1.297.713.210.117
1.416.798.489.819
1.567.289.237.901
1.748.167.816.609
2.338.647.000.000
2.608.526.000.000
3.035.450.000.000
3.445.782.000.000
4.450.000.000.000
4.872.000.000.000

312.572.607.330
350.898.317.817
404.045.669.000
434.995.765.000
472.943.000.000
570.507.000.000
645.124.000.000
762.753.000.000
960.976.000.000
1.095.461.000.000

49.144.719.500
56.595.419.190
68.344.693.150
78.866.391.610
87.910.414.000
109.768.136.000
122.414.001.000
134.726.827.000
161.611.921.000
177.605.504.000

3,79
3,99
4,36
4,51
3,76
4,21
4,03
3,91
3,63
3,65

Eğitim
Bütçesinin
Merkezi
Yönetim
Bütçesine
Oranı (%)
15,72
16,13
16,92
18,13
18,59
19,24
18,98
17,66
16,82
16,21

Kaynak: MEB, 2019: 181.

45
40
35
30
25
11.16

11.76

12.81

10.91

2.63

2.76

3.03

3.19

20
15

13.11

13.38

2.65

2.93

13.18

12.13

11.84

11.45

2.8

2.69

2.56

2.57

10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Eğitim Bütçesi'nin Merkezi Yönetim Bütçesi'ne Oranı (%)
MEB Bütçesi'nin Merkezi Yönetim Bütçesi'ne Oranı (%)
Eğitim Bütçesi'nin GSYH'ye Oranı (%)
MEB Bütçesi'nin GSYH'ye Oranı (%)

Görsel 1. MEB Bütçesinin ve Eğitim Bütçesinin 2011-2020 Yılları Arasındaki Değişimi
Kaynak: MEB, 2019:181-190.
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Görsel 1 de toplam eğitim bütçesinin ve MEB bütçesinin GSYH’ye ve merkezi yönetim bütçesine
oranları gösterilmektedir. 2011 ve 2020 yılları arasına bakıldığında bütçelerin GSYH ve merkezi
yönetim bütçelerine oranlarındaki değişiklerin fazla olmadığı görülmektedir. Toplam eğitim bütçesinin
2020 yılında MEB bütçesinin GSYH’ye oranı 0,01 yüzde puan yükselerek %2,6 olmuştur. Toplam
eğitim bütçesi ile beraber MEB’in bütçesinin merkezi yönetim bütçesi içerisindeki oranının da 2016
yılından bu yana düştüğü görülmektedir. MEB bütçenin merkezi yönetim bütçesi oranına bakıldığında
geçen seneye göre % 0.4 azaldığı görülmektedir. Bunun sebebi ise, merkezi yönetim bütçesi %14
artarken eğitim bütçesinin %9, MEB bütçesinin %9,2 oranında artmasından kaynaklanmaktadır.

Bütçe harcamalarının eğitim için ayrılan payının az olması krizlerden ekonomiyi kurtarmak
amacıyla hazırlanan maliye politikalarında, kamu tasarruf politikalarının öne çıkarılarak mali
disiplinin sağlanmaya çalışılmasından kaynaklıdır. Birincil fazla oluşturmak için kamu
harcamalarından tasarruf edilmesi bütçe içerisinde yer alan sosyal harcamaların azalmasına
sebep olmuştur (Karaarslan, 2005: 47). Eğitim harcamalarının oranın ekonominin daralma
dönemlerinde azalması, eğitim sektörünün öncelikle fedakârlık edilen sektörlerden bir tanesi
olmasını kuvvetlendirmekle birlikte bu durum uzun sürede çözülemeyecek problemlere de
sebep olacaktır (Ela, 2013: 61). Eğitimde önemli olan bir diğer faktörde öğrenci başına yapılan
eğitim harcamalarıdır; çünkü bu faktör yardımıyla eğitimin farklı kademelerinde öğrenim gören
değişik sayıdaki öğrenci için yapılan eğitim harcaması tutarına ulaşılabilmektedir (Altundemir,
2008: 59).
Ülkemizde eğitim yapısına bakıldığında eğitim harcamalarının kamu ve özel kurumların yaptığı
ancak kamunun özele göre daha fazla harcama yaptığı görülmektedir. 2019 yılında yapılan
eğitim harcamalarının %74 ü kamu tarafından karşılanmıştır. Kamu tarafınca yapılan
harcamalar içerisinden en fazla payı %30,3 ile yükseköğretim olmuşken bunu % 24,9 ile
ortaöğretim takip etmiştir. Özel eğitim kurumlarınca eğitime yapılan harcamaların % 38,4 ü
ortaöğretime yapılmışken, %36,8 i ise yükseköğretime yapılmıştır. Hem özel hem de kamu
tarafından yapılan eğitim harcamalarına bakıldığında her ikisinin de en fazla yükseköğretim
eğitim seviyesine yapılmıştır. Bununla birlikte öğrenci başına en çok harcama da eğitim
seviyelerine göre değerlendirildiğinde yükseköğretime yapılmıştır (Ayaz, 2017: 11).
Aşağıda çizelge 7 de 2011 yılı itibariyle eğitim seviyelerine göre öğrenci başına düşen eğitim
harcamaları gösterilmektedir. 2020 yılında yapılan toplam eğitim harcaması çizelge 2 de de görüldüğü
üzere 270,921 milyon TL olup bu harcamadan en fazla payın sırasıyla yükseköğretim, ortaöğretim,
ortaokul, ilkokul ve okul öncesi öğretim için ayrıldığı görülmektedir. Bakıldığında 2020 yılı itibariyle
okul öncesi eğitimde toplam eğitim harcaması; 14 306 iken, öğrenci başına düşen eğitim harcaması; 10
311 TL’ye karşılık olarak 1 469 $ dır. Verilen yıllar arasında tüm kalemlerde yükseliş olduğu
görülmektedir. İlkokul eğitim seviyesine bakıldığında toplam eğitim harcamasının 49 543 milyon TL
iken, öğrenci başına düşen eğitim harcaması; 9 332 TL’ye karşılık 1 330 $ iken, ortaokul eğitim
seviyesine gelindiğinde 2020 yılında toplam 51 398 milyon TL harcama yapılmış, öğrenci başına düşen
9 503 TL harcamasına karşılık 1 354 $ dır. Ortaöğretime gelindiğinde 2020 yılı itibariyle eğitim
harcaması; 75 514 milyon TL iken öğrenci başına yapılan 12 495 TL’ ye karşılık 1 781 $ dır. Eğitim
seviyelerine göre değerlendirildiğinde 2020 yılında öğrenci başına harcamanın en fazla harcamanın
yapıldığı eğitim seviyesi 20 774 TL’ye karşılık 2 961 $ ile yükseköğretim olduğu görülmektedir (Balcı,
2019: 37). Çizelge incelendiğinde, öğrenci başına toplam eğitim harcaması 2018 yılına göre %17,6,
2019 yılına göre ise %4,6 arttığı görülmektedir. Eğitim harcamalarının 2019 yılından bir önceki seneye
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göre en çok yükseliş gösteren eğitim seviyesi ise % 30,1 ile ilkokul olurken, %25,1 ile bunu ortaokulun
takip ettiği görülmektedir. 2020 yılından bir önceki seneye göre ise, en fazla yükseliş gösteren eğitim
seviyesinin %10,3 ile yükseköğretim iken, %4,7 ile bunu ilkokul eğitim düzeyinin takip ettiği
görülmektedir (TÜİK, 2021).

Çizelge 7. 2011-2020 Yılları Arasında Eğitim Seviyelerine Göre Öğrenci Başına Yapılan
Harcama Tutarı
Eğitim
Seviyeleri

Yıllar

Eğitim
Harcaması
(Milyon TL)

Öğrenci Başına
Yapılan
Harcama
(TL)

Öğrenci Başına
Yapılan
Harcama ($)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4 126
4 972
5 313
6 587
7 222
9 035
10 487
13 552
15 855
14 306
16 938
19 153
20 354
23 542
25 530
28 227
29 211
35 657
47 018
49 543
12 506
16 446
19 369
22 621
24 243
30 168
32 599
40 948
51 763
51 398
18 255
22 208
26 797
30 444
34 998
42 325
50 347
63 421
72 317
75 514
25 482
30 262
34 207
39 547
43 256
50 978

3 528
4 461
4 980
5 893
6 078
7 062
7 328
8 804
9 886
10 311
2 631
3 229
3 646
4 288
4 736
5 505
5 782
6 854
8 914
9 332
2 754
3 189
3 513
4 222
4 628
5 569
5 846
7 296
9 127
9 503
3 838
4 532
5 104
5 453
6 075
7 256
8 750
11 194
12 826
12 495
10 697
11 766
12 157
12 707
12 463
13 487

2 103
2 477
2 614
2 689
2 231
2 333
2 005
1 826
1 740
1 469
1 568
1 793
1 914
1 956
1 738
1 819
1 582
1 421
1 569
1 330
1 641
1 771
1 844
1 926
1 698
1 840
1 600
1 513
1 606
1 354
2 287
2 516
2 679
2 488
2 229
2 397
2 395
2 321
2 258
1 781
6 375
6 533
6 380
5 798
4 574
4 456

Okul Öncesi

İlkokul

Ortaokul

Ortaöğretim

Yükseköğretim
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2018
2019
2020

53 808
65 785
72 266
80 159

13 652
16 845
18 830
20 774

3 736
3 493
3 314
2 961

Kaynak: TÜİK (2021), ( https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Egitim-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37199 )
Erişim Tarihi: 28.01.2022.

Eğitim harcamaları, hanehalkının geliri, hanehalkında bulunan fert sayısı, yaşadığı bölge veya
yerleşim yeri, aile büyüklerinin eğitim düzeyi, geçmişi, okullaşma oranı, kişilerin kolayca
eğitim almaları, ileriki zamanlarda arzuladıkları yaşam koşullarının sağlanabilmesi gibi pek çok
faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. (Köse ve Akyol, 2021: 805).
Tüm eğitim düzeyleri için kırsal bölgede yaşayan nüfusun yoksulluk oranları, kentte
yaşayanlara göre daha fazladır. Kırsal alanlarda daha çok hissedilen yoksullukla mücadele
edebilmek için eğitim düzeyinin yükseltilmesiyle birlikte bu bölgelerdeki okullarında eğitim
kalitesi de artırılmalıdır (Çalışkan, 2007: 305). Yoksulluğun önlenebilmesi için daha fazla
eğitim harcaması yapılması ve aynı zamanda gelir dağılımının da daha adaletli hale
getirilebilmesi için iktisadi büyümenin düzenli olması ve oluşan gelirin avantajlı olmayan
sektör ve kesimlere eşit bir biçimde bölüştürülmesi gereklidir (Yücel, 2011: 254).
Eğitim harcamaları, harcamayı yapan veya yaptığı harcamadan faydalanan kesimler
bakımından, “eğitime ayrılan kaynakların ekonominin diğer” kesimlerine göre boyutunun ve
yerlerinin belirleyicisidir. Büyük çaplı yapılan eğitim harcamaları, diğer ülkelerle kıyaslama
yapıldığında kullanılmakta ve böylece ülkelerin eğitim için ayırdığı kaynakla iktisadi kalkınma
ya da refah seviyesi arasındaki bağlantının araştırılması da yapılabilmektedir (Kahveci, 2009:
40). Eğitim için yapılan harcamalar, ekonomik olarak büyüme ve kalkınmanın sağlanmasına,
nitelikli beşeri sermayenin oluşmasına, rekabet gücü ve refah düzeyinin artması gibi pek çok
alanda önemlilik arz etmektedir. Bundan dolayısıyla da politika yapan kişiler tarafınca eğitim
için yapılan harcamalar “ülke için en karlı yatırımdır” (Pamuk ve Bektaş, 2014: 86).
Eğitim, hem kişiler hem de toplum bakımından önemli bir olgudur. Bu yüzdende devletler
kişilerin eğitim fırsatlarından yaralanabilmeleri için maksimum efor sarf etmektedirler. Bütün
bu harcanan efor eğitim harcamalarının adil bir biçimde dağılımını sağlamak içindir. Ülkelerin
kalkınması ya da gelişmesinde vasıflı insan sermayesinin önemi dikkate alındığında ülkemizin
en az OECD ülkeleri ortalamasında öğrenci başına eğitim harcaması yapması gerektiği ortaya
çıkmıştır. Türkiye’de gelir dağılımının da adaletli olmadığını varsayarsak, gelir dağılımını
adaletli hale getirmek için yapılan çalışmalardan öne çıkan ve en belirgin olanı “eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması” ve buna yönelik politikalar uygulanmasıdır. Yine Türkiye’de önümüze
çıkan bir diğer zorlukta eğitim harcamalarının yürütülmesinde karşımıza çıkmaktadır.
Okulların bütçe dışı giderlerinin gereğinden yüksek olması, bütçelerinin yeterli olmaması gibi
sebepler eğitim harcamalarıyla alakalı doğru bilgilere ulaşılmasını zorlaştırmaktadır (Arabacı,
2011: 110).
Yoksulluk ile mücadele ve gelir dağılımının da adaletli olması bakımından eğitimde fırsat
eşitliği önemlidir. Dünyada eğitim, en temel hizmetlerden birisidir. Bu sebeple de eğitim

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 17

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

harcamaları çoğu ülkede savunma hizmetlerinden sonra ya da bazen de önce gelen
harcamalardan biridir. Eğitim hizmetleri, hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlanabilir.
Yalnızca özel kesim tarafınca sağlanırsa, yoksul olan kesim daha da yoksullaşacaktır. Yine
yalnızca kamu sektörünce karşılanırsa ve vergiler ile karşılanırsa buda çocukların eğitimini ve
ileriki yaşamlarında elde ettikleri kazançları hanehalkınınkinden gelir seviyelerini bağımsız
hale getirecektir. Kazanılmış olan gelirin eğitim düzeyiyle birbirine bağlı olduğu varsayılırsa,
hizmetin özel kesimce karşılanması durumunda gelir eşitsizliği fazla olabilecekken, kamuca
sunulması durumunda ise, eğitimin zorunlu olmasına göre gelir dağılımında farklılıklar olduğu
görülecektir. Örnek verilecek olursa, ilköğretimin herkes için zorunlu olması fırsat eşitliği ve
gelir dağılımında adaletsizliği en aza indirebilecek bir etki ortaya çıkarabilecekken,
yükseköğretimin isteğe bağlı olması sebebiyle, yükseköğretim kurumlarının hepsi kamuya ait
olsa bile cepten yapılan ilave harcamalar sebebiyle bu tür eğitim kurumlarından en fazla gelir
düzeyi yüksek guruplar yararlanmaktadır. Bu durumda eğitim harcamalarının gelir dağılımını
daha adaletli hale getirmesini münakaşalı hale getirmektedir (Ulusoy, vd., 2015:52-53).
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerin makroekonomi politikalarının merkezinde yoksulluk
geniş yer tutmaktadır. Yoksulluk olgusu, ülkelerin kalkınmasını engelleyen bir faktördür ve
yoksulluğun önlenebilmesi içinde hükümetler birçok politika yürütmektedir. Dolayısıyla birçok
ülkenin de yoksulluğu en aza indirebilmek amacıyla uyguladığı en önemli politika araçlarından
birini de eğitim harcamaları olmuştur. Gelişmiş ülkelerde özellikle eğitime daha fazla değer
verilmekte ve böylece uzun vadede eğitim sayesinde yoksulluk en aza indirilebilmektedir (Eser,
vd. , 2021: 30).
3. SONUÇ
Bugün alacağımız tedbirler yoksulluğun ilerleyen zamanlardaki konumunun da belirleyici
olacaktır. Günümüze gelene kadar neredeyse her ülke yoksulluk problemi ile uğraşmış ve buna
uygun politikalar geliştirerek yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışmıştır ancak bu pek de
mümkün olmamıştır. Bu uygulanan politikaların başarılı olmamasının sebebi ise, ülkelerin
ekonomik durumları göz önüne alınarak uygulanmaması ve yoksulluğa neden olan unsurların
iyi bir şekilde analiz edilememesinden kaynaklıdır. Çünkü yoksullukla mücadele kapsamında
işsizlik, büyüme, nüfus artışları, millî gelir, eğitim seviyesinin düşüklüğü gibi faktörler etkili
problemlerdir. Bunların çözüme kavuşturulması yoksulluğa bağlı olarak ortaya çıkan birçok
problemi de çözüme kavuşturacaktır. Uzun vadede etkili ve verimli sonucu yoksulluk ile
mücadele kapsamında eğitim ortaya çıkarmıştır. Eğitim, kişilere sayamayacağımız pek çok
fayda sağlamaktadır. Eğitim ile yoksulluk arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu sebeple
uygulanan eğitim politikaları yoksulluk ile mücadele kapsamında önemli bir yer tutmaktadır.
Eğitim için ne kadar çok yatırım yapılırsa ülkenin büyüyüp kalkınmasına da o kadar katkı
sağlanmış olacaktır.
Eğitim ve eğitim için yapılan harcamalar yoksulluk ile mücadelede etkili araçlardan biridir ve
bu çalışmanın da temelini oluşturmaktadır. OECD ülkeleriyle kıyaslanarak ülkemizdeki eğitim
harcamalarının ne düzeyde olduğu incelenmeye çalışılmıştır. Buradan yola çıkarak ülkemiz
genel olarak değerlendirildiğinde, 2018 yılında toplam eğitim harcamalarında ve öğrenci başına
düşen eğitim harcamalarında en fazla artış olduğunu ancak genel olarak bakıldığında düşük
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seviyelerde kaldığı, 2015 ve 2017 senelerinde bir önceki seneye göre GSYH içerisindeki
payında da azalma olduğu görülmüştür. Nüfusun fazla olması ve giderek artış göstermesi de
dikkate alınacak olursa ülkemizdeki toplam eğitim harcamalarının düşük düzeylerde kaldığını
söylemek mümkündür. Bütün eğitim düzeylerine bakıldığında da harcamalar giderek artış
gösterse de, OECD ülkeleri içerisinde en az finansman ayıran ülkelerden bir tanesiyiz. MEB,
üniversiteler ve YÖK’e genel bütçeden ayrılan paylara giderek artış olsa da, GSYH ve merkezi
yönetim bütçe payları için tam tersi bir durum söz konusudur. Eğitim harcamalarında yeterince
artış olmamasının sebebi olarak, eğitim de yaşanan sorunlar gösterilebilir. Yine eğitim
sisteminde yaşanan ani ve sürekli değişimlerin olması da eğitim için ayrılan bütçenin de ne
kadar olması konusunda netlik kazandırmasını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, eğitim
harcamalarına yönelik ayrılan kaynaklar artırılmalı ve eğitim bütçesi buna göre düzenlenerek
eğitimin kalitesi artırılmalıdır.
Yoksulluğu ve dolayısıyla buna sebep olan gelir düzeyinin düşüklüğünü ya da işsizliği
önlemenin şartı, temel eğitim başta olmak üzere bütün eğitim düzeylerinde yeterli ve iyileştirici
politikalar yapmak olacaktır. Eğitim seviyesi yükseldikçe yoksullukta azalmaktadır. Ancak
yoksulluk sorunu uzun vadede çözülebilecek bir faktördür ve gerek yoksullukla mücadele
gerekse de eğitim için uygulanan politikalar aktif bir şekilde uygulanmalı ve eksikleri
giderilmeye çalışılmalıdır.
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ÖZET
Günümüzde teknolojik araçlar her türlü ihtiyacı karşılamaktadır. Korana virüs salgınıyla
birlikte bu talepler daha da artmıştır. Eğitimden sağlığa, beslenme ihtiyacından giyinme
ihtiyacına kadar her şey internet aracılığıyla karşılanmaya başlanmıştır. Yaşamın her alanında
teknolojinin sunduğu kolaylıklar öğrenme ihtiyaçları içinde geçerlidir. İnternet ortamında yer
alan, dijital olarak hazırlanan e-kitap, e-dergi, e- gazete, ses görüntü gibi farklı materyalleri
içeren dijital içerik; iletmek istenilen konuyu geniş kitlelere ulaştırmaktadır. Dijital içeriklerin
nitelikli yapıda olması gerekir. Bireylerin yaşantılarını kolaylaştıran, ihtiyaç duyulan açıklayıcı
bilgileri içeren, etkili bir tasarımı yansıtan, etkileşimli olabilen ve hedef kitleyi ikna eden bir
yapıya sahip olan içerikler aynı zamanda teknoloji ile de uyumlu olmalıdır. Eğitim ortamlarında
herhangi bir konu alanı ile ilgili dijital formdaki metin, ses, video, görsel öğeler oluşturma
olarak açıkladığımız dijital içerikleri üretmek hem öğrencilerin öğrenme süreçlerini
kolaylaştırmak hem de kalıcı öğrenmeyi sağlamak açılarından önemlidir. Öğrencilerin
çoğunlukla internet ortamındaki dijital içerikleri kullanması, öğrencilerin ilgi ve merakının
dijital araçlarla çekilmesi, maliyetinin az ve erişimin hızlı olması açılarından dijital içerik
geliştirmek önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı öğrenme süreçlerinde dijital içerik
geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir. Nitel araştırma desenlerinden
durum çalışması yöntemi kullanılan bu araştırmada temel eğitim kurumlarında görev yapan 17
öğretmenle görüşülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme
formunda 5 soru sorulmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra elde edilen veriler betimsel ve
içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenler; bilişim okuryazarlık
seviyelerinin yeterli olması, Fatih projesi kapsamında kurulan donanımlar sayesinde okullarda
altyapı ve internet erişimin bulunması ve EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu sayesinde
ücretsiz eğitim materyallerine erişim imkanın olması açılarından kendilerini güçlü
görmektedirler. Dijital içerik geliştirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları, konu ile ilgili
hizmet içi eğitimlerin uygun zamanda yapılmaması ve uygulamaya dayalı eğitim içeriklerinin
az oluşu açılarından kendilerini zayıf görmektedirler.
Anahtar Kelimeler: Dijital içerik, temel eğitim, öğretmen görüşleri.
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TEACHER'S VIEWS ON DEVELOPING DIGITAL CONTENT IN LEARNING
PROCESSES
ABSTRACT
Today, technological tools meet all kinds of demands. With the coronavirus epidemic, these
demands have increased even more. Everything from education to health, from nutritional
needs to dressing needs has begun to be met through the internet. The conveniences offered by
technology in all areas of life apply to learning needs. Digital content that includes different
materials such as digitally prepared e-books, e-journals, e-newspapers, audio images on the
Internet; conveys the desired subject to large audiences. Digital content must be of high quality.
Content that facilitates the lives of individuals, contains needed explanatory information,
reflects an effective design, can be interactive and has a structure that convinces the target
audience should also be compatible with technology. It is important to produce digital content,
which we describe as creating text, audio, video, and visual elements related to any subject area
in educational environments, both in terms of facilitating the learning processes of students and
ensuring permanent learning. It has been considered important to develop digital content in
terms of students mostly using digital content on the internet, attracting students' interest and
curiosity with digital tools, low cost and fast access. The aim of this study is to determine the
views of teachers on the development of digital content in learning processes. In this study,
which used the case study method, one of the qualitative research designs, 17 teachers working
in primary education institutions were interviewed. 5 questions were asked in the semistructured interview form prepared by the researchers. The data obtained after the interviews
were evaluated with descriptive and content analysis. As a result of the research, teachers; They
consider themselves strong in terms of having sufficient informatics literacy levels, having
infrastructure and internet access in schools thanks to the equipment installed within the scope
of the Fatih project, and access to free educational materials thanks to the EBA (Educational
Information Network) platform. They consider themselves weak in terms of not having the
knowledge and skills to develop digital content, not providing in-service training on the subject
at the appropriate time, and lack of practical training content.
Keywords:Digital content, primary education, teacher opinions
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1. GİRİŞ
21. yüzyıl eğitim sistemi ile birlikte uluslararası düzeyde yaşanan pandemi, eğitimde
teknolojinin kullanım oranını arttırmıştır. Bu durum öğrencilerin akılcı hedeflere yönelik olarak
bilimsel araştırma yöntemlerine önem veren, bağımsız ve bireysel öğrenmeye olanak tanıyan,
büyük kitlelerin hızlı erişimini destekleyen bir sistemde gelişmelerini zorunlu tutmuştur. Eğitim
teknolojilerin gelişmesi; zaman ve mekan açılarından sınırlama olmaksızın öğrencilerin
öğrenme olanaklarını artırmak ve birincil kaynaktan bilgi almalarına imkan vermek, öğrencilere
fırsat eşitliği sunmak ve onların daha hızlı öğrenme imkanını yakalaması için ortam sunmak
gibi birçok açıdan katkıları bulunmaktadır. Borko, Whitcomb ve Liston’a (2009) göre teknoloji,
çevremizi anlamak ve uyum sağlamak için araç ve teknikleri etkili kullanmak olarak
tanımlanmıştır. Bu açıdan bakıldığında eğitim sistemimizde tüm seviyelerde teknoloji iyi
entegre edilmiş olmalı ve dijital teknolojilerin eğitimsel amaçlı kullanımı yaygınlaşmalıdır.
Pierson (2001) teknolojik bütünleşmeyi; teknoloji, pedagoji ve alan bilgisinin harmanlanması
olarak açıklamıştır. Angeli ve Valanides (2009), teknoloji entegrasyonunu Bilgi İletişim
Teknolojileri (BİT) yeterlilikleriyle bir öğretim tasarımı yapma olarak açıklamıştır. Mıshra ve
Koehler (2006) ise öğretmenin, kendi ders veya öğretim sürecine ilişkin değişik içeriklerde
hazırladığı yaratıcı uygulamalar olarak ifade etmiştir.
Eğitim teknolojisi bağlamında dijital içerik önemli bir kavramdır. Dijital içerik; eğitsel
yazılımlar, videolar, ses kayıtları, animasyonlar, dijital hikayeler, zenginleştirilmiş içerikli
kitaplar (z-kitap), infografikler, dijital oyunlar ve artırılmış gerçekliği içine alan geniş bir
kavramdır. Yıldız ve Sarıtepeci’ye (2013) göre eğitsel yazılım öğrencilerin öğrenme
ihtiyaçlarına uygun olarak onları geliştiren ve çoklu ortam ögeleriyle zenginleştirilmiş
içeriklerdir. Birden fazla duyu organlarını öğrenme sürecine katan videolar, aktif öğrenmeyi
destekleyen unsurlarla desteklenmelidir (Brame, 2015). Çetin’e (2013) göre ses kayıtları ses ve
öz uyumu, ses ve anlam bütünlüğü gibi ilkelerle hazırlanan ve prozodi eğitiminde önemli olan
içeriklerdir. Animasyon, hareketli tarzda gerçeğin veya hayalin canlandırılması olarak
tanımlanmıştır (İnanç, 2010). Dijital hikâye, gerçeğe yakın olaylar, durumlar anlatmak için
bilgisayar tabanlı araçları kullanılarak hazırlanan çoklu ortam materyalleridir (Robin, 2008).
Öngöz’e (2015) göre zenginleştirilmiş kitabı (z-kitap), görsel ve işitsel çoklu ortam öğeleri ile
içeriğin zenginleştirildiği e-kitaplardır. İnfografikler, karmaşık bilginin bireylere kolay ve hızlı
bir şekilde aktarılmasına yardımcı olan içeriklerin görselleştirilmiş biçimidir (Yıldırım, 2018).
Ocak’a (2013) göre dijital oyunları farklı dijital yazılımlarla programlanan ve bireylere görsel
bir ortamla birlikte belli amaçları gerçekleştirmek için imkan sunan online platformlardır.
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Artırılmış gerçeklik ise gerçek ve sanalı birleştiren, gerçek zamanlı etkileşim olanağı sunan üç
boyutlu kayıtlar olarak tanımlanabilir (Azuma, 1997; Graham, Zook ve Boulton, 2013)
Günümüzde eğitim sistemindeki değişen paradigmalar dijital içeriğin hazırlanması ve
kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu süreç öğretmenlerin en son yazılım, donanım ve teknoloji
konusundaki bilgilerinin güncel tutulmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu sebeple dijital
içeriklerin hazırlanması,

kullanımında uygun yöntem ve tekniklerin seçilebilmesi, farklı

öğrenme stillerine ve öğretim ortamlarına uygun dijital içeriklerin zenginleştirilmesi,
uygulamadaki olumlu ve olumsuz durumları ortaya çıkarması konusunda öğretmenlerin
görüşleri önemli görülmüştür. Bu çalışmanın amacı öğrenme süreçlerinde dijital içerik
geliştirilmesine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesidir.
2. YÖNTEM
Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması yöntemi kullanılan bu araştırmada temel eğitim
kurumlarında görev yapan 17 öğretmenle görüşülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan
yarı yapılandırılmış görüşme formunda 5 soru sorulmuştur. Yapılan görüşmelerden sonra elde
edilen veriler betimsel ve içerik analizi ile değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Çalışma Grubunun Özellikleri
Katılımcılar
Branş
K1
Sınıf Öğretmeni
K2
Fen ve Teknoloji
K3
Türkçe Öğretmeni
K4
Sınıf Öğretmeni
K5
Türkçe Öğretmeni
K6
Türkçe Öğretmeni
K7
Sınıf Öğretmeni
K8
Sınıf Öğretmeni
K9
Sınıf Öğretmeni
K10
Matematik Öğretmeni
K11
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni
K12
Yabancı Dil Öğretmeni (İngilizce)
K13
Fen ve Teknoloji
K14
Yabancı Dil Öğretmeni (İngilizce)
K15
Sınıf Öğretmeni
K16
Yabancı Dil Öğretmeni (İngilizce)
K17
Yabancı Dil Öğretmeni (İngilizce)
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğretmenlerin özellikleri yer

Mesleki Deneyim
18
11
13
17
9
11
19
20
20
12
7
9
15
14
21
16
15
almaktadır. Araştırmaya; 6 sınıf

öğretmeni, 4 yabancı dil öğretmeni, 3 Türkçe öğretmeni, 2 Fen ve Teknoloji öğretmeni, 1
Matematik öğretmeni ve 1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olmak üzere 17 öğretmen
katılmıştır. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 7 yıl ile 21 yıl arasında değişmektedir.
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3. BULGULAR
Tablo 2. Öğretmenlerin güçlü gördükleri yönlerine ilişkin görüşleri
Temalar
Görüşler
Öğretmen
Öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık seviyelerinin
yüksek olması
Uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimli olmaları
Öğretmenlerin genç olmaları
STEM ve kodlama eğitimi kapsamında dijitalleşme
konusunda deneyimli olmaları
Flipped Learning uygulamalarına yönelik dijital içerik
geliştirme adımlarını deneyimlemiş olmaları
Dijital içerik geliştirmeye yönelik öğretmenlerin
olumlu tutumları olmaları
Donanım
Her eğitimcinin teknolojik araç sahibi olmaları
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu sayesinde
ücretsiz eğitim materyallerine erişim imkanı
Fatih Projesi kapsamında kurulan donanımlar
sayesinde bir altyapı ve internet erişimin bulunması

Okullarda akıllı tahta olması
Tablo 2’de Öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik güçlü
gördükleri yönlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğretmenlerin görüşleri öğretmen ve
donanım temalarında toplanmıştır. Öğretmen temasında; öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık
seviyelerinin yüksek olması, uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimli olmaları, öğretmenlerin
genç olmaları, STEM ve kodlama eğitimi kapsamında dijitalleşme konusunda deneyimli
olmaları, Flipped Learning uygulamalarına yönelik dijital içerik geliştirme adımlarını
deneyimlemiş olmaları, dijital içerik geliştirmeye yönelik öğretmenlerin olumlu tutumları
olmaları yer almaktadır. Donanım temasında; her eğitimcinin teknolojik araç sahibi olmaları,
EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu sayesinde ücretsiz eğitim materyallerine erişim imkanı,
Fatih Projesi kapsamında kurulan donanımlar sayesinde bir altyapı ve internet erişimin
bulunması ve okullarda akıllı tahta olması yer almaktadır.
Tablo 3. Öğretmenlerin gelişime açık gördükleri yönlerine ilişkin görüşleri
Temalar
Görüşler
Öğretmenin mesleki
İçerik hazırlama konusunda deneyimli olunmaması
yönü
Öğretmenlerin teknolojiye uzak olmaları (emekliliği yakın)
Öğretmenlerin konu ile ilgili motivasyonlarının yetersiz olması
Hizmet içi eğitimlerin
İçerik geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlerin niceliksel
özellikleri
olarak yetersiz olması
Uygulamaya dayalı eğitim içeriklerinin verilmemesi
Teknik sorunlar
Okullarımızın teknolojik alt yapı ve internete bağlanma
noktasında karşılaştıkları problemler
Siber güvenlik konusunda yaşanan sıkıntıların olması
Tablo 3’te öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik gelişime
açık gördükleri yönlerine ilişkin görüşleri yer almaktadır. Öğretmenlerin görüşleri; öğretmenin
mesleki yönü, hizmet içi eğitimlerin özellikleri ve teknik sorunlar temalarında toplanmıştır.
Öğretmenin mesleki yönü temasında; içerik hazırlama konusunda deneyimli olunmaması,
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öğretmenlerin teknolojiye uzak olmaları (emekliliği yakın) ve öğretmenlerin konu ile ilgili
motivasyonlarının yetersiz olması belirtilmiştir. Hizmet içi eğitimlerin özellikleri temasında
içerik geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitimlerin niceliksel olarak yetersiz olması ve
uygulamaya dayalı eğitim içeriklerinin verilmemesi; teknik sorunlar temasında okullarımızın
teknolojik alt yapı ve internete bağlanma noktasında karşılaştıkları problemler ve siber güvenlik
konusunda yaşanan sıkıntıların olması ifade edilmiştir.
Tablo 4. Öğretmenlerin önerilerine ilişkin görüşleri
Temalar
Görüşler
Eğitimler düzenlemek Öğretmenlere, sınıfta teknoloji kullanımı için gerekli eğitimin
verilmesi
Metin, ses, görüntü, oyun, e-kitap, e- dergi, e- gazete, grafik ve
animasyonlara kadar pek çok farklı biçimi olan dijital içerik
türlerinin hepsinde nitelikli çalışmaların hazırlanması için
uygulamaya dayalı hizmetiçi eğitimler düzenlenmeli
Okul rehberlik servisleri ve okul bilişim teknolojileri rehber
öğretmenleri tarafından ebeveynlere yönelik teknolojinin doğru
kullanımı konusunda etkili ve verimli eğitimler verilmeli
Teknik ve İnsan
Derslerde multidisipliner projeler geliştirilebilecek teknolojik alt
kaynakları açısından
yapı kurulmalı
desteklemek
Algoritmik düşünceyi geliştirmek amacıyla bilgisayarlı ve
bilgisayarsız kodlama dersi verilebilmesi için kodlama
laboratuvarları kurulmalı
İl veya ilçe bazında içerik geliştirme birimlerinin kurulması ve
düzenli olarak geliştirilen içeriklerin kontrolü sağlanarak EBA’ya
yüklenmeli
Motivasyon

İçerik geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla öğretmenlere yönelik
ödül verilmeli

Tablo 4’te öğretmenlerin öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik önerileri
yer almaktadır. Öğretmenlerin görüşleri eğitimler düzenlemek, teknik ve insan kaynakları
açısından desteklemek, motivasyon temalarında toplanmıştır. Eğitimler düzenlemek temasında;
öğretmenlere, sınıfta teknoloji kullanımı için gerekli eğitimin verilmesi, dijital içerik türlerinin
(metin, ses, görüntü, oyun, e-kitap, e- dergi, e- gazete, grafik ve animasyonlara kadar pek çok
farklı biçimi olan) hepsinde nitelikli çalışmaların hazırlanması için uygulamaya dayalı
hizmetiçi eğitimlerin düzenlenmesi, okul rehberlik servisleri ve okul bilişim teknolojileri rehber
öğretmenleri tarafından ebeveynlere yönelik teknolojinin doğru kullanımı konusunda etkili ve
verimli eğitimler verilmesine yönelik öneriler geliştirilirken teknik ve insan kaynakları
açısından desteklemek temasında; derslerde multidisipliner projeler geliştirilebilecek
teknolojik alt yapının kurulması, algoritmik düşünceyi geliştirmek için bilgisayarlı ve
bilgisayarsız kodlama dersi verilebilmesine yönelik kodlama laboratuvarlarının kurulması, il
veya ilçe bazında içerik geliştirme birimlerinin kurulması ve düzenli olarak geliştirilen
içeriklerin kontrolü sağlanarak EBA’ya yüklenmesi önemli görülmüştür. Motivasyon
temasında ise içerik geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla öğretmenlere yönelik ödül verilmesi
önerilmiştir.
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4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Teknolojik gelişmelerle birlikte yaşanan salgın süreci eğitimde dijital içeriklerle zenginleştirilmiş
ortamlar sunmayı zorunluluk hâline gelmiştir. Dijital içerik geliştirmek de mevcut sistemde yer

alan eğitimciler için önemlidir. 17 öğretmenin katılımıyla yapılan çalışmada farklı sonuçlar elde
edilmiştir. Öğretmenler öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik; teknoloji
okuryazarlık seviyelerinin yüksek olması, uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimli olmaları,
STEM ve kodlama eğitimi kapsamında dijitalleşme konusunda deneyimli olmaları, Flipped
Learning uygulamalarına yönelik dijital içerik geliştirme adımlarını deneyimlemiş olmaları ve
dijital içerik geliştirmeye yönelik öğretmenlerin olumlu tutumları olmaları açılarından
kendilerini güçlü görmektedirler. Dijital içeriklerin sıklıkla kullanıldığı sınıf ortamında
öğrencilerin öğrenme verimliğinin artması ile birlikte eğitim ortamına görsel ve işitsel olarak
kendi düşüncelerini yansıttıkları, konuya ilgilerinin arttığı da görülmüştür (Sadık, 2008).
Öğrencilerin öğrenme niteliğini arttıran dijital içeriklerin hazırlanması için öğretmenlerin güçlü
gördükleri yönlerinin desteklenmesi önemlidir.
Öğretmenler; teknolojik araç sahibi olmaları, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) platformu sayesinde
ücretsiz eğitim materyallerine erişim imkanı, Fatih Projesi kapsamında kurulan donanımlar
sayesinde bir altyapı ve internet erişimin bulunması ve okullarda akıllı tahta olması durumlarını
güçlü yön olarak ifade etmişlerdir. Turgut ve Kışla (2015), dijital içeriklerin farklı teknolojij araçlarla
hazırlarken belli kriterlere uyulduğunu belirtmiştir. Dijital içeriklerin ders konusu ile bağlantısının iyi
sağlanmış olmasına dikkat çektiği araştırmada teknolojik alt yapının önemi görülmektedir. Bu nedenle
dijital içerik hazırlamada teknik donanım ve internet sağlayıcısının özelliklerinin önemli olduğu
söylenebilir.

Öğretmenler öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik; içerik hazırlama
konusunda deneyimli olunmaması, öğretmenlerin teknolojiye uzak olmaları (emekliliği yakın),
öğretmenlerin konu ile ilgili motivasyonlarının yetersiz olması, içerik geliştirmek amacıyla
hizmet içi eğitimlerin niceliksel olarak yetersiz olması ve uygulamaya dayalı eğitim
içeriklerinin verilmemesi, okulların teknolojik alt yapı ve internete bağlanma noktasında
karşılaştıkları problemler ve siber güvenlik konusunda yaşanan sıkıntıları gelişime açık yön
olarak belirtmişlerdir. Sadık (2008) yaptığı çalışmada öğretmenlerin dijital içerikleri sınıflarında
uygularken karşılaştıkları en büyük problemin teknik aksaklıklar olduğunu belirtmiştir. Özellikle teknik
konularında yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi dijital içerik hazırlamadaki verimliliği artıracağı
söylenebilir.

Öğretmenler öğrenme süreçlerinde dijital içerik geliştirilmesine yönelik; öğretmenlere, sınıfta
teknoloji kullanımı için gerekli eğitimin verilmesi, dijital içerik türlerinin (metin, ses, görüntü,
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oyun, e-kitap, e- dergi, e- gazete, grafik ve animasyonlara kadar pek çok farklı biçimi olan)
hepsinde nitelikli çalışmaların hazırlanması için uygulamaya dayalı hizmetiçi eğitimlerin
düzenlenmesi, derslerde multidisipliner projeler geliştirilebilecek teknolojik alt yapının
kurulması, algoritmik düşünceyi geliştirmek için bilgisayarlı ve bilgisayarsız kodlama dersi
verilebilmesine yönelik kodlama laboratuvarlarının kurulması, il veya ilçe bazında içerik
geliştirme birimlerinin kurulması ve düzenli olarak geliştirilen içeriklerin kontrolü sağlanarak
EBA’ya yüklenmesini önermişlerdir.
5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
2023 Eğitim vizyonun öngördüğü üzere günümüz şartlarına göre yetiştirilecek öğrencilerin
eğitimsel süreçlerinde dijital içerikler önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda öğretmenlere,
sınıfta teknoloji kullanımı için gerekli eğitimin verilmesi, öğretmenlerin de belli ilkelere göre
dijital içerik geliştirmeleri önemlidir. Üst düzey düşünme becerileri gelişmiş bireylerin
yetişmesi, algoritmik düşünen, problem çözme yetisi üst seviye ulaşmış öğrencilerin çoğalması
için dijital çağ teknolojilerini eğitim-öğretim ortamlarına entegre edebilmesi gerekmektedir. Bu
anlamada dijital içerik geliştirme sürecinde; öğretmenlerin teknoloji okuryazarlık seviyelerinin
yüksek olması, uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimli olmaları, STEM ve kodlama eğitimi
kapsamında dijitalleşme konusunda deneyimli olmalarından yararlanılmalıdır. Öğretmenlerin
içerik hazırlama konusunda deneyimli olması için teknolojik okuryazarlık seviyeleri
arttırılmalı, öğretmenlerin konu ile ilgili motivasyonları desteklenmeli, içerik geliştirmek
amacıyla hizmet içi eğitimlerin nicelik ve niteliği artırılmalıdır.
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ÖZET
Salgın süreci ile birlikte dünyada ve ülkemizde sağlık ve eğitim sistemi gerek uygulama gerekse
yöntem açısından farklılaşmaya başlamıştır. Salgınla birlikte okullar belirli bir süre eğitimöğretime ara vermiş ve uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim süreci sürdürülmüştür. Daha sonra
hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim birlikte devam etmiştir. Gelinen nokta da ise eğitimöğretim süreci yüz yüze olarak devam etmektedir. Bu durum okulların güvenliği ve sağlığı
konularında tüm paydaşların üzerine düşen görev ve sorumluluklarını da ön plana
çıkarmaktadır. Bu kapsamda Malatya ili özelinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bazı
çıkarımlarda bulunulması hedeflenmektedir. Araştırmanın amacı temel eğitim kurumlarındaki
eğitim paydaşlarının görüşlerine göre okul güvenliği ve sağlığı konularında yapılan
çalışmaların belirlenmesidir. Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına
göre tasarlanmıştır. Temel eğitim kurumlarında görev yapan 5 okul yöneticisi, 12 öğretmen ve
Malatya ili iş güvenliği ve sağlığı koordinasyon ekibinde görevli 1 koordinatör ve 1 birim şefi
olmak üzere toplam 19 kişi ile görüşülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formunda 4 soru sorulmuştur. Yapılan görüşmelerin sonucunda elde
edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularında öne çıkan temalar; iş
sağlığı ve güvenliğinin yönetimsel açıdan bir sisteme oturtulması, çevre ile ilişkiler, risk
değerlendirme ve acil durumlar, tatbikatlar, paydaşlara yönelik düzenlenen eğitimler, verilerin
kayıt altına alınması, ilk yardım eğitimleri, hijyen eğitimleri, okul servisleri, temizlik personeli
sayısı ve niteliği, düzenlenen sertifikalar, sıfır atık, okulda spor, kantin ve yemekhanelerin
denetimidir.
Anahtar Kelimeler: Okul güvenliği, okul sağlığı, temel eğitim, salgınla mücadele.

EVALUATION ON SCHOOL SAFETY AND HEALTH ISSUES: THE CASE OF
MALATYA
ABSTRACT
Epidemic process, the health and education system in the world and in our country has begun
to differentiate in terms of both practice and method. With the epidemic, schools suspended
education for a certain period of time, and the education-teaching process continued with
distance education. Later, both face-to-face and distance education continued together. At the
point reached, the education-teaching process continues face-to-face. This situation highlights
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the duties and responsibilities of all stakeholders regarding the safety and health of schools. In
this context, it is aimed to evaluate the studies carried out in Malatya province and to make
some inferences. The aim of the research is to determine the studies on school safety and health
according to the opinions of education stakeholders in basic education institutions. This
research was designed according to the case study, which is one of the qualitative research
methods. A total of 19 people, including 5 school managers, 12 teachers, 1 coordinator and 1
unit chief working in the occupational safety and health coordination team of Malatya province,
working in primary education institutions were interviewed. 4 questions were asked in the semistructured interview form prepared by the researchers. The data obtained as a result of the
interviews were evaluated with content analysis. The prominent themes in the research findings
are; occupational health and safety in a management system, relations with the environment,
risk assessment and emergencies, drills, trainings for stakeholders, recording data, first aid
training, hygiene training, school services, number and quality of cleaning personnel,
certificates issued , zero waste, sports at school, control of canteens and cafeterias.
Keywords: School safety, school health, primary education, fight against the epidemic.
1. GİRİŞ
Covid-19 salgınının dünyada ve ülkemizde etkileri gerek sağlık sisteminde gerekse eğitim
sisteminde farklı uygulamaları ön plana çıkarmıştır. Okullar belirli bir süre eğitim-öğretime ara
vermiş ve uzaktan eğitim ile eğitim-öğretim süreci sürdürülmüştür. Daha sonra hem yüz yüze
hem de uzaktan eğitim birlikte devam etmiştir. Okulların açık olduğu dönemlerde şüphesiz okul
güvenliği ve sağlığı konusu okulla ilgili tüm paydaşların üzerinde önemle durduğu bir konu
haline gelmiştir (Özkul, 2021).
Dönmez (2001) okul güvenliğini öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin fiziksel,
zihinsel ve duygusal açıdan kendilerini özgür hissettikleri, uygun öğrenme ortamının sağlandığı
durum olarak ifade etmektedir. Kızmaz’ a (2004) göre ise okul güvenliği, okul ortamının
herkese açık olması, okul değerleri ve okul çevresi ile etkileşim kurmayı içermektedir. Ayrıca,
okul paydaşlarının okula bağlılıkları okul iklimini ve okul güvenliğini etkilemesi açısından
önemlidir.
Çocukların, ailelerin ve tüm toplumun sağlık açısından, eğitim-öğretim ve diğer farklı
uygulamalar ile sağlığını geliştiren ve iyi olmalarını sağlayan hizmetler okul sağlığı hizmetleri
olarak ifade edilmektedir (Whitehead, 2001). Özellikle okul çağındaki çocukların en uygun
şekilde biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olması toplumun da sağlık
düzeyini yükseltecektir (Kalyoncu, Metintas, Balız ve Arıkan, 2011). Okul sağlığı hizmetleri
toplumun ve okuldaki her paydaşın üzerinde önemle durduğu konulardan biri olmalıdır.
Okullar, alanyazında yapılacak her türlü teorik ve uygulamaya dönük çalışmalara, bulaşıcı ve
kronik hastalık yönetiminden sağlıklı yaşamın teşvikine kadar farklı alanlarda yapılabilecek
çalışmalar için elverişli ortamlardır (Şahinöz, Şahinöz ve Kıvanç, 2017). Bahar (2010), okul
sağlığı hizmetleri süreçlerini; tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirme olarak ifade
etmiştir.
Bu araştırmanın ile temel eğitim kurumlarındaki eğitim paydaşlarının görüşlerine göre okul
güvenliği ve sağlığı konularında yapılan çalışmaların belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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2. YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına göre tasarlanmıştır. Temel
eğitim kurumlarında görev yapan 5 okul yöneticisi, 12 öğretmen ve Malatya ili iş güvenliği ve
sağlığı koordinasyon ekibinde görevli 1 koordinatör ve 1 birim şefi olmak üzere toplam 19 kişi
ile görüşülmüştür. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunda
4 soru sorulmuştur. Yapılan görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler içerik analizi ile
değerlendirilmiştir.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Araştırma verilerinin analiz edilmesi ile birlikte okul güvenliği ve sağlığı alanında okulların
fiziki yapısı, okulların temizliği, madde bağımlılığı ile mücadele, akran zorbalığı ve okullarda
şiddetin önlenmesi, okul güvenliği ve sağlığı eğitimleri, kantinler ve sağlıklı gıdaya erişim ve
yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması temaları belirlenmiştir. Bu temalar ve ilgili bazı
görüşler şu şekildedir:
1. Okulların fiziki yapısı
a. Öğrencilerin oyun alanları olan okul bahçelerinin güvenli alanlar olması gerekmektedir. Bu
kapsamda okul bahçelerine okul servisleri ve özel araçların alınmadığı ve bu uygulamanın etkin
bir şekilde okullarda yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca okul bahçelerinin acil durumlar içinde
acil durum araçlarının rahat manevra yapabileceği bir şekilde tasarlanması önemli
görülmektedir.
b. Okul bahçesine öğrenci girişlerinin kontrollü olarak tek bir kapıdan yapılması, araç ve yaya
girişlerinin aynı yerden yapılmaması, güvenlik görevlisi kulübelerinin yapılması önemli
görülmektedir.
c. MEB eğitim kurumlarının yapıları ile ilgili olarak tasarım standardını güncelleyerek,
standarda uygun olarak projelendirilmesi, öğrenci ve çalışanlar için kaza ve yaralanma
tehlikesine karşı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, yapıların kabul aşamasında uygunluğun kontrol edilmesi, risk analizi ve
değerlendirmesinin yapılması, periyodik kontrol gerektiren makine ve cihazların yüklenici
firma tarafından uygunluğu raporlandıktan sonra teslim alınmasında daha titiz davranılması
önemli görülmektedir.
ç. Okullar mümkün olduğunca yatay mimari olarak planlanmalı ve yeterli doğal aydınlatma
sağlanmalıdır.
d. Yangın alarm sistemlerinin okullarda devre dışı bırakılmaması ve kullanımının da anlaşılır
ve pratik olması gerekmektedir.
e. Okullarda elektrik ve kazan dairelerinin ilgili yönetmelikte belirlenen şartları taşıdığının
kontrolü ve denetimi sağlanmalıdır. Bu konuda yeterli deneyime sahip kişilerin
görevlendirilmesi gerekmektedir.
2.Okulların temizliği
a. Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konularında teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu
konuda mevcut durumda devam eden okulların bahçe, lavabo, sınıf ve okuldaki diğer alanların
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temiz ve hijyen koşullarını sağlaması ve bu durumu sürdürmeleri için düzenlenen Beyaz Bayrak
sertifikası okullar için zorunlu hale getirilmelidir.
b. Eğitim kurumlarında öğrenci ve personele sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için
düzenlenen Beslenme Dostu Okul Sertifikası okullar için zorunlu hale getirilmelidir.
c. Temizlik ve hijyen konularında yönetici ve çalışanların eğitime alınması, temizlik
çalışanlarına okul temizliğinin nasıl yapılması gerektiği, ara tatiller ve yaz tatilinde kurs ve
seminerlerle uygulamalı olarak anlatılması öncelikli olarak değerlendirilmelidir.
ç. Temizlik malzemelerinde özellikle doğrudan kullanıldığında risk oluşturabilecek ya da başka
temizlik malzemesi ile karıştırılınca riskli hale gelebilecek olanların okul ortamında
kullanılmasına izin verilmemelidir.
3.Madde bağımlılığı ile mücadele
a. Okullarda ve okul çevresinde oluşabilecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı okul polisi ve
güvenlik görevlisi çalıştırma politikası devam etmelidir.
b. Okullardaki güvenlik görevlilerinin Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamından
çıkartılıp en azından sözleşmeli statüye dönüştürülmesi ve sürekliliğin sağlanması açısından
daha yaralı olacağı düşünülmektedir.
4.Akran zorbalığı ve okullarda şiddetin önlenmesi
a. Akran zorbalığının ve okullardaki şiddetin önlenmesi için en önemli başlıklardan biri
paydaşlar arasındaki işbirliği ve iletişimdir. Bu konuda, okullarda iletişim kanalları açık
tutulmalı ve okullarda sosyal etkinliklere daha çok ağırlık verilmelidir.
b. Öğrencilere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere kolaylıkla ulaşma olanakları
oluşturulmalı, toplu etkinlikler ve doğa kampları yapılarak arkadaşlık bağlarının
güçlendirilmesi sağlanmalıdır.
5.Okul güvenliği ve sağlığı eğitimleri
a. 6331 sayılı kanunda tanımlanan eğitimler ile yangın eğitimi, ilkyardımcı eğitimi, hijyen
eğitimi, kalorifer ateşleme belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS)
ortamında rapor halinde istatistiki bilgi olarak alınabilmektedir. Bu konuda, İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri tarafından kontrollerin sağlanması ve eğitim almayan çalışanların tespit
edilerek eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir. Bu konuda zorunlu olarak verilen temel iş
sağlığı ve güvenliği gibi eğitimlere katılmayan hiçbir çalışan olmamalıdır.
b. Okul polisi ve güvenlik görevlisi çalışanlarının iş tanımı okul personeline anlatılmalıdır.
c. Servis şoför ve rehberlerinin güvenli sürüş, iletişim, öfke kontrolü, trafik kuralları, temel iş
sağlığı ve güvenliği, yangın ve ilkyardım eğitimlerini alanında uzman kişilerden almaları ve bu
eğitimlerin belirli periyotlarda devam etmesi sağlanmalıdır.
6.Kantinler ve sağlıklı gıdaya erişim
a. Okul kantinleri sağlık açısından uygun kriterleri sağlamalı ve sağlıklı gıdaya erişim için
yasal gerekliklere uygun davranmalıdır.
b. Kantinlerde satılabilecek gıdalar üretim aşamasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
etiketlenmeli, bu etiketi taşımayan gıdalar kantinlerde yer almamalıdır.
c. Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki kantin denetim ekiplerinin etkinliği artırılmalıdır.
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ç. Kantin çalışanları ve aileler güvenilir gıdaya erişim konusunda bilgilendirilmelidir. Bu
konuda, kamu spotları yapılarak öğrencilerin ev dışında beslenme alışkanlıklarının da takip
edilerek doğal ve sağlıklı ürünler tüketmelerine yardımcı olunmalıdır.
7.Yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması
a. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi kapsamında sürdürülen faaliyetler kalite ve çevre
yönetim sistemlerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.
b. Okullarda yürütülen yönetsel faaliyetlerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen bu hizmetin, ülkemize özgü eğitim
kurumu standartları noktasında da oluşturulması önemli görülmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Okul güvenliği ve sağlığı konularında belirlenen araştırma sonuçları okulların fiziki şartları ve
mimarisinin katılımcıların görüşlerine göre öne çıkan konulardan biri olduğu ifade edilebilir.
Okul sağlığında amaç, öncelikle öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini temiz ve sağlıklı bir
ortamda devam ettirmeleri ve burada kazandıkları alışkanlıkları hayatlarının her dönemine
aktararak başta aileleri ve etkileşim içinde oldukları bireylerle sürdürebilmeleridir.
Diğer önemli bir araştırma sonucu ise sigara ve madde bağımlılığının okul çağında en büyük
tehditlerden biri olduğudur. Bu konuda daha çözüm odaklı ve bilinçli bir yaklaşımın
benimsenmesi ve etkin bir mücadelenin tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çözülmesi
gerekmektedir.
Okullarda görülen zorbalık ve şiddet olayları eğitim öğretim etkinliklerini, bireyin ruh sağlığını
ve gelişimini olumsuz yönde etkilemesi nedeni ile önemli bir konudur. Araştırma sonuçları
yaşıtlarından şiddet ve zorbalık gören öğrencilerin, kaygı, depresyon, fiziksel ve zihinsel sağlık
problemleri yaşadıklarını göstermektedir. Ayrıca akademik olarak da ciddi zarar
görmektedirler.
Araştırma sonuçlarına göre, servis araçlarının yönetmeliğe uygunluğu konusunda ciddi
çalışmalar olsa da daha fazla adım atılması gerektiği söylenebilir.
Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması ve güvenilir gıdaya ulaşımın okullarda önemle
üzerinde durulması gereken konular olduğu bir gerçektir. Sağlık sorunlarının bir çoğunun erken
yaşta engellenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığının erken yaşta kazandırılması
gerekmektedir.
Ulusal ve uluslararası standartlara uygun yönetim sistemleri uygulayan okul/kurumların her
açıdan desteklenmesi ve belge alan okul sayısının artırılması gerekmektedir. Bu durum
beraberinde okulların niteliğinin ve saygınlığının artmasına da katkı sağlayacaktır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 34

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

KAYNAKÇA
Bahar, Z (2010). Okul sağlığı hemşireliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Elektronik Dergisi, 3(4), 195-200.
Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada
Eğitim Yönetimi, 25, 63-74.
Kalyoncu, C., Metintas, S., Balız, S. ve Arıkan, İ. (2011). Eğitim araştırma bölgesinde
ilköğretim öğrencilerinde sağlık düzeyleri ve okul tarama muayeneleri sonuçlarının
değerlendirilmesi. TAF Prev Med Bull, 10(5), 511-518.
Kızmaz, Z. (2004). Öğrenim düzeyi ve suç: Suç okul ilişkisi üzerine sosyolojik bir araştırma.
Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 291-319.
Özkul, R. (2021). Okul güvenliği ve sağlığı ile ilgili öğretmen ve yönetici görüşleri. Selçuk 4.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi sunulan bildiri, 24-25 Temmuz 2021, Karaman.
Şahinöz, T., Şahinöz, S. ve Kıvanç, A. (2017). Sağlığı geliştirmenin en kolay yolu: Okul sağlığı.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(4), 303-312.
Whitehead, D. (2001). Health education, behavioral change and social psychology: Nursing’s.
contribution to health promotion, ıntegrative literature reviews and meta-analises.
Journal of Advance Nursing, 36(4), 822-832.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 35

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

JÖN TÜRKLERİNİN TÜRK MODERNLEŞMESİNE OLAN ETKİLERİ ÜZERİNE
BİR İNCELEME
Erhan ECE 1, Tacettin Gökhan ÖZÇELİK 2
1

Nişantaşı Üniversite, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0002-6729-554X

2

Nişantaşı Üniversite, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi,
ORCID ID: 0000-0002-0161-9230

* Jön Türklerin Osmanlı Modernleşmesine ve Cumhuriyet Dönemi Türk Modernleşmesine Etkisi başlıklı
Yüksek Lisans Tezinden türetilmiştir.

ÖZET
Osmanlı Devleti 623 yıllık hükmünün içerisinde yükselişi ve yıkılmayı da barındırmaktadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılmasına neden olan en önemli etmen değişen dünya şartlarına
ve düzene ayak uyduramamasıdır. Avrupa’da gerçekleşen yenilikleri ve hareketlilikleri takip
etmeyip, onları reddettiği gerçeğini fark ettiği zaman her şey için geç kalmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun son dönemlerinde tahta çıkmış olan padişahlar her ne kadar bu süreci
yönetmeye çalışmış olsalar da başarılı olamamışlardır. Tanzimat Fermanı, I. Meşrutiyet
Dönemi ve II. Meşrutiyet Dönemi incelendiğinde yaşanan sıkıntılı süreçlere birer örnek teşkil
etmektedir. Bu süreç içerisinde yurt dışında eğitimini tamamlayan, Avrupa disiplini ve
öğretileri ile kendilerini geliştiren Jön Türkler aracılığıyla ayaklanmalar ve toplum düzeninde
değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Jön Türkler hareketliliği ile Türk tarihinin ilk
modernleşmesi başta olmak üzere hürriyet gibi kavramlar Türk toplumuna entegre olmaya ve
gelecek nesillere aktarılmaya başlamıştır. Jön Türk hareketliliği hedeflediğini başaramamış olsa
dâhi Cumhuriyet dönemi ilk anayasalarının, yeniliklerinin hatta Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerini oluşturmaktadır. Modernleşme, hürriyet, sanat ve edebiyat alanındaki birçok
eserlerin temeli bu dönemde Jön Türkler tarafından atılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan bu
çalışmada, Jön Türklerinin Türk modernleşmesine olan etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir.
Alanyazında ilk olarak Jön Türklerinin kısa tarihinden, temsilcilerinden ve ideolojilerinden, son
olarak ise Türk modernleşmesine olan etkilerine yer verilecektir. Jön Türklerinin
modernleşmeye olan etkileri literatür taraması ile desteklenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jön Türkler, Jön Türk Devrimi, Reform, Modernleşme, Türk
modernleşmesi.
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GİRİŞ
Tanzimat Fermanıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu somut bir şekilde Batılaşma yoluna
girmiştir. Tanzimat Fermanı’nın ilk dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu’nun toplumsal
yapısında yanlış yönde köklü değişimler meydana gelmeye başlamıştır. Avrupa’nın bilim ve
fen alanındaki gelişmişlik ve yeniliklerini almak yerine, Avrupa’nın günlük yaşamını, giyim
kuşamını ve Avrupa’nın kötü yönleri taklit edilmiştir (Çelik, 2018:220-221). Bu durum
beraberinde insanlarda, kendi kültür ve geleneklerini sahiplenmeyip, Avrupa’nın gelenek ve
göreneklerinin, giyim ve kuşamlarının, edebi eserlerinin medeniyeti temsil ettiği düşüncesi
ortaya çıkmıştır (Önsoy ve Atmaca, 2016:77-80). Dünya’daki tek medeniyetin Avrupa’dan
gelen kültür ve geleneğin olduğu düşüncesi hâkim olmuştur. Avrupa’da eğitimini tamamlayan
ve Avrupa’nın kültürünü, görgüsünü çocuklarına aktarabilmek isteyen kişilerin yanlış
Batılaşmasının yanı sıra, Avrupa’nın sanat, edebiyat ve siyasi alanlarındaki gelişmelerini
olumlu yönde kendi ülkelerine entegre etmek isteyen aydın kişilerde varlığını belirtmeye
başlamıştır (Arıkan, 2006:156).
Tanzimat Fermanından sonra çarpık bir biçimde toplum düzeninin de bozulmasıyla birlikte, I.
Meşrutiyet ile Osmanlı tarihinin ilk ve son anayasası olan Kanun-ı Esasi ilan edilmiştir. Bu
gelişmeler sonucunda Osmanlı geri dönüşü olmayan adımlarını daha somut ve belirgin bir
şekilde atmaya başlamıştır (Gençoğlu, 2015:40-43). II. Meşrutiyet dönemi ise Osmanlı
döneminin son zamanlarına ve Türk tarihinin en önemli olayı olan hürriyetin ilanına imza
atmıştır. Hürriyetin ilanıyla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu en anarşik hürriyeti yaşamaya
başlamıştır. Jön Türkler oluşturdukları bu hürriyet yolunda Avrupa’nın tüm bu gelişmelerini,
yeniliklerini hiçbir probleminden ve yanlışlıklarından ayıklamadan Osmanlı yönetimine
entegre etmişlerdir (Otaç, 2018:766-770).
Osmanlıdaki Batılaşma hareketleri, II. Abdülhamid Han döneminde padişahın ve ilgili devlet
adamlarının karşı olmalarına istinaden, yanlış Batılaşmayı önlemek adına yönetime entegre
etmeye çabalamışlardır (Söğütlü, 2018:100-101). Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’nun
yıkılma sürecini engelleyebilmek adına çareler araştırmıştır. Dolayasıyla Osmanlı dönemindeki
ilk siyasi fikirler ortaya çıkmıştır. Böylelikle olup biten siyasi olaylara karşı kayıtsız olmayıp
sorunun değil çözümün birer parçası olma yolunda ilerlemeler yapmaya çalışmışlardır (Güngör,
1999:32-35). Avrupa, Jön Türklerini yanlış yönlendirebildikleri için kendi çıkarları
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doğrultusunda hareket etmelerini sağlayabilmekteydiler. Böylelikle Jön Türkleri Osmanlı
tarihinde ve Türk tarihinin önemli bir yerini oluşturmaktadır (Reyhan, 2008:122-125).
Jön Türkleri, aldıkları eğitim ve savundukları düşünceler ışığında döneminin aydınları olarak
kabul görmekteydiler. Ancak Jön Türkler bir bütün olmak yerine dağılmış bir şekilde hareket
etmekteydiler. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde yaşamış olduğu sıkıntılı
durumlar nedeniyle aktif rol oynamaya başlamışlardır (Erdem, 2015:10). Dolayısıyla
gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, Jön Türklerinin Türk modernleşmesine olan etkilerinin
incelenmesi hedeflenmiştir. Alanyazında ilk olarak Jön Türklerinin kısa tarihinden,
temsilcilerinden ve ideolojilerinden, son olarak ise Türk modernleşmesine olan etkilerine yer
verilecektir (Polat ve Özkan, 2018:192).
Jön Türkleri ve Tarihsel Gelişimi
Tanzimat Fermanı’yla birlikte Osmanlı İmparatorluğu yönetiminin aldığı tahribat Osmanlı
Devleti’ni çıkmaza sokmuştur. Toplumda yaşanan olumsuz durumlar karşısında devletin önde
gelen aydınları ve devlet yönetiminde bilfiil yer alan yöneticiler, Devlet-i Aliyye’nin düzeni ve
eski gösterişli günlerine dönebilmesi adına Avrupa’nın öğretilerini sorgulamadan kendi
toplumuna entegre etmeyi çare olarak görmüşlerdir (Varel, 2021:655-657). Bu faaliyetlerin
sonucunda, ilk olarak Abdülaziz döneminde boy gösteren ve daha sonra Abdülhamit
döneminde aktif olarak rol oynayan Jön Türkler bu doğrultuda siyasi bir şekilde faaliyetler
göstermeye başlamıştır. Avrupa’nın Jeune Turcs olarak andığı bu gençleri Osmanlı
İmparatorluğu’nda da Jön Türkler şekilde anılmaktaydı (Worrınger, 2008:90-95).
Jön Türkler, 19. yüzyılın yarısından sonra, Osmanlı İmparatorluğu’nda Avrupa tarzı yönetim
ve fikirlerin topluma düzgün bir biçimde entegre edilebilmesi adına oluşturulmuş olan
topluluğu tanımlayan kavramdır. Avrupa’nın kontrolünde olan Jön Türk hareketi, dönemin
padişahı Abdülhamid’in muhafazakâr ve sıkı bir siyaset anlayışına karşılık olarak ortaya
çıkmıştır (Sönmez, 2019:88-90). Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarında batılılar gibi bir
yaşam tarzını benimseyerek, batılılar gibi düşünmeyi amaçlamak gibi batıyı iyi veya kötü ayırt
etmeksizin taklit etmeye başlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan tüm bu olaylar
Avrupa’daki devletler tarafından yakından takip edilmekteydi. Beraberinde Avrupa, Osmanlı
İmparatorluğu’na karşı devleştirilmiştir (Söğütlü, 2010:10-11).
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Jön Türkler Avrupa’dan almış oldukları bu felsefelerini herkese kabul ettirebilmek adına,
Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkıp, II. Abdülhamid’i padişahlıktan uzaklaştırarak kendi
benimsedikleri Avrupai bir devlet kurmayı ana hedef olarak benimsemişlerdir. Hedeflerini
gerçekleştirebilmek adına hiç tereddüt etmeden her türlü hareketliliği yaratmaya ve ayırt
edilmeksizin padişaha karşı olan bütün faaliyet ve kuruluşların içerisinde aktif bulunmaya
dikkat etmişlerdir. Avrupa kültürüne bağlı olarak yetişen, kendilerini ve toplumu dikkate
almayan Jön Türkler sahip oldukları Osmanlı kültürüne karşı ayaklanma çıkarmışlardır (Aslan
ve Alkış, 2015:19).
Tanzimat Fermanı’nın somut olarak ortaya çıkarmış olduğu sorunlarla birlikte Jön Türkler,
gelişen olayları yorumlayarak, yorumladıkları durumlara açıklık getirerek ve yaşanılan
problemli süreci kendi bilgi ve istekleri doğrultusunda yönetmeyi kendilerine temel görev
edinmişlerdir (Erol, 2012:220). Jön Türkler bu doğrultuda hareket ederek, iktidara karşı halkı
bilinçlendirmek ve sosyal yaşamda kendilerinden bahsedilebilmesi adına yayın organlarını
kullanmayı tercih etmiştir (Burak, 2003:300-310). Böylelikle kamuoyunu yıkıcı olmak yerine
yapıcı olmaya, Avrupa’dan gelen öğretiler doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu halkını
yönlendirmeye ve bireysel yerine kitleler halinde harekete geçirmeye çabalamışlardır (Kaya ve
Müezzinoğlu, 2017:1980-1985). Osmanlı İmparatorluğu adına verilebilecek her türlü sosyal
değerlendirmeye hâkim olabilmeleri adına siyasi parti propagandalarında da aktif rol
almışlardır. Bunlara ek olarak Jön Türkler Batılaşma gibi bir kavramın halk tarafından nasıl
yorumlanıp, sosyal yaşantılarına entegre edildiği konusu ile de ilgilenmişlerdir (Demir,
2012:108).
Avrupa, Jön Türklerine her zaman için istediklerini verme olgusunda hareket etmiştir. Bu
kapsamda değerlendirildiğinde, Avrupa Jön Türklerine istedikleri bilgi donanımı kendi çıkarı
doğrultusunda gerekli gördüğü kadarını aktarma eyleminde bulunmuştur (Georgeon, 2007:177180). O dönemde özellikle Fransa’da eğitim görmüş kişiler, bilim ve fen dışındaki öğretileri
reddeden, körü körüne pozitivizmi savunan bireylere dönüşerek, kendi ülkelerindeki gerici
muhalif güçlere karşı savaş açarak dergi ve gazeteler yayımlamaya başlamışlardır (Tiken,
2015:410).
Jön Türkler başlatmış oldukları bu ayaklanma ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu’nun son
zamanlarında ihtiyacı olan reform hareketliliğini başlatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu gerici
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eylemler yerine reformlarla ve modernleşmeyle tanışmıştır. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu
yenilenme yolunda adımlarını Jön Türkler sayesinde atmıştır (Birecikli, 2012:685).
Jön Türklerinin Temsilcileri ve İdeolojileri
1866 yılında Napoli’ye gönderilen Mustafa Fazıl Paşa, oradan da Paris’e geçer. Mustafa Fazıl
Paşa, İstanbul’daki kulübün ilk kurucusu olmakla birlikte, sevilmediği için görevinden
uzaklaştırma almıştır. Gönderildiğinden iki yıl sonrasında kurmuş olduğu Yeni Osmanlılar
zümresinin Paris’teki başkanı olmuştur. Paris’ten padişaha durumun kötü olduğunu ve
çözümün hürriyet olduğunu belirten bir mektup göndermiştir (Kaan, 2019:16). Mustafa Fazıl
Paşa, hareketi destekleyecek olan Namık Kemal’i, Ziya Paşa’yı ve Şinasi’yi Paris’e çağırır.
Tüm masrafları önde gelen şirketler karşılamıştır (Hacısalihoğlu, 2008:102-108).
Fransa’da gruplanmaya başlayan Jön Türkler, kendi içlerinde ikiye ayrılmışlardır. Birinci
grubun başında Ziya Bey’in bulunduğu grup, meşrutiyet yanlısı diğer grup ise ihtilal yanlısıydı.
Tahsin Paşa, Reşat Paşa, Ali Süavi ve Mehmet Paşa ikinci grubun temsilcisi olmayı tercih
etmiştir. Jön Türkler gazeteler, bildiriler ve mektuplar aracılığıyla düşünce ve fikirlerini yayma
yolunu kullanmışlardır (Tunç, 2010:549). Bu yayınlarında ana tema olarak millet, vatan ve
adalet gibi konularla birlikte milliyetçilik ve reform gibi konuları da kullanmışlardır. Ayrıca
reform konusunu din üzerinden irdeleyerek padişahın otoritesini tehlikeye atarak, padişahı
düşürme isteklerini yansıtmışlardır. Paşa’nın fikir ve düşüncelerine göre hürriyet adına harekete
geçen kişilerin milleti önem teşkil etmemektedir (Bulut, 2020:490). Her bir grup bağımsızlığı
için harekete geçmelidir. Osmanlı İmparatorluğu’nu zarara sokan Girit İsyanı ve buna benzer
hareketlenmeler bu fikir ve düşünce doğrultusunda gerçekleştirilmiş eylemlerdir (Akgün,
2011:19). Bunun beraberinde, Mustafa Fazıl Paşa’nın düşüncelerine göre, hürriyet adına ülkeyi
gruplara bölmek doğru bir eylem, haklı olunan bir durum ve yasal olan bir eylemdir. Özellikle
ikinci grubun fikir ve düşünceleri, Anadolu’da bulunan muhaliflerin rehberi görevi
görmekteydi (Kaan, 2019:10).
Jön Türkler Hareketin de 1870’li yıllara gelindiğinde ise, gruplanmalar sonucunda ayrışma
meydana gelmiştir. Bununla beraber, Jön Türkleri gruplanmalar nedeniyle etki güçlerini
kaybetmiştir (Demirtaş, 2007:394). Jön Türklerin Paris’teki ilk başkanı olan Mustafa Fazıl
Paşa’nın, Avrupa seyahati sonrasında padişahın yanında yer alması Jön Türklerdeki ayrılığa
neden olan birincil etmendir. Durumdan Ali Paşa ve Fuat Paşa oldukça rahatsızlık
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duymaktadırlar (Eve, 2008:15). Bölünmesindeki ikincil sebep ise, Ali Süavi’nin gazetede Jön
Türk olan arkadaşlarına karşı dini çerçevede olumsuz yorumlarıdır (Nişancı ve Karataş,
2019:5296-5298). Bunlara ek olarak Rıfat Bey’in Hürriyet gazetesinin çıkarılma meselesinde
Namık Kemal’i oylaması Jön Türklerin grup içerisinde soğukluğun yaşanmasına neden
olmuştur (Aslan, 2010:112; Yılmaz, 2021:279). Yaşanan tüm bu olumsuz olayların yanında,
Mustafa Fazıl Paşa, İstanbul’a döndüğü vakit Osmanlı İmparatorluğu hakkında kötü yazılar
çıkaran Jön Türklerini maaşları ile tehdit etmektedir. Böylelikle Jön Türkleri artık Avrupa’da
yaşayamayacak duruma gelir. Tüm bu olumsuz koşullar altında çareyi ülkelerine dönmede
bulurlar (Argunşah, 2013:10).
Jön Türk Hareketliliği, Osmanlı İmparatorluğu’nda kapanması mümkün olmayan yaralar ve
sorunlar yaratmıştır (Şimşek, 2013:140-141). Jön Türklerinin eserlerinde işledikleri başta
vatan, millet ve hürriyet konuları aşırıya giden, dengesizce tutum ve davranışları ülkenin içte
ve dıştaki ilişkilerini zor duruma düşürerek Osmanlı İmparatorluğu’na oldukça ağır bedeller
ödetmiştir. Jön Türkler geri dönüşü olmayan hatalar yaptıklarını fark etseler dahi, yapmış
oldukları

eylemlerin

geri

dönüşü

yoktur

(Sincer,

2020:350).

Böylece

Osmanlı

İmparatorluğu’nda yıkılma meydana gelmiştir. Artık toplum düzeni bozulmuştur. Vatan, millet
ve hürriyet gibi kavramlar tamamiyle yanlış fikir ve düşünceler ile savunulmaktadır. Bu durum
ne kadar yıkım olarak görülse de gerçekte olan yeniden doğuşu, başta yapılmış hatalar
yapılmadan yeni bir devletin, modern bir milletin doğuşuna zemin atılmıştır (Işık, 2019:300302).
Jön Türklerinin Türk Modernleşmesine Etkileri
Modern kavramı yeni olan, bir öncekine göre günümüze uygun olan anlamlarını taşımaktadır.
Yeni olan bir öncekine göre günümüze daha uygun ve bir öncekinden farklı olduğu için iyi ve
çekici olandır. Her geçen yılda toplumlar kendilerini bir önceki yıllara kıyasla daha modern
bulmaktadır (Olgun, 2018:209-210). Bu şekilde düşünüldüğünde modernlik, her dönemde
geçerliliği olan bir kavram özelliği taşımaktadır. Günümüzde ise modernlik kavramı,
Avrupa’nın son 200 yılda yaşamış olduğu değişim ve dönüşüm şeklinde tanımlanmaktadır.
Avrupa’nın yaşamış olduğu bu köklü, sınırı olmayan değişimler ve dönüşümlerdir. Gerçekleşen
değişimleri şöyle özetlemek mümkündür (Bostancı, 2010);
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1.

Toplumsal yapı ve buna bağlı olarak örgütlenme,

2.

Ülkelerin siyasal yapılarındaki değişimler,

3.

Tüm bu değişimlere bağlı olarak ekonomik değişimler.

Toplum yapısındaki değişimler sonucunda, toplumun üretim değerlerindeki dönüşüm insanları
bir sonraki yıllarda meydan gelebilecek olan değişime hazırlayan durumundaydı. Atölyecilikte
ve tarım sektörlerinde üretime bağlı eskisinden daha hızlı, daha büyük ve piyasanın yapısını
modernleştiren iktisadi bir yapı şeklinde köklü dönüşüme uğramıştır (Çelik, 2010:79-83).
Meydana gelen modernlik, sadece toplumun iş alanında değil, diğer önemli alanı olan bilim ve
fen alanında da yenilikler getirmiştir. Gerçekleştirilmiş olan bu yenilikler insanın yaşam alanını
ve sosyal hayatını kolaylaştıran, günlük yaşamı daha verimli geçirilmesini mümkün kılan
olumlu etkiler meydana getirmiştir. Ancak gerçekleşen tüm yenilikler bunlarla sınırlı değildir
(Kaan, 2019:8). Teknik ile insanın arasındaki ilişki, bilim ile insanlığın arasındaki ilişkide garip
bir şekilde ön yargılar yaratmıştır. Bundan dolayı 19. yüzyılda insan, inanç konusunda
tereddütler yaşamıştır (Turan, 2011:291-292). 20. yüzyıla gelindiğinde ise, bilim ve tekniğin
aslında sadece olumlu etkiler getirmediğine ve olumsuzlukları da beraberinde getirdiğine
inanılmış ve bu şekilde tasvir edilmiştir. Bunun sebebi, 20. yüzyıl insanı bölgesel savaşlar ve
tarihi

değiştirecek

büyüklükte

iki

savaş

yaşamıştır.

Yaşanan

savaşlar

karşısında

modernleşmenin beraberinde gelen şeyin sürekli hesaplaşma olduğunu fark etmişlerdir
(Eliaçık, 2011:77). Osmanlı İmparatorluğu bu kapsamda değerlendirildiğinde ise, Türkçüler,
Batıcılar ve İslamcılar gelişen ve dönüşen bilimin, tekniğin savunucuları olmuşlardır. Ancak
bu önemli üç ekolü kabul ederken her bir ekolün savunucuları kendi alanlarında okumalar
meydana getirerek modernlik ile yüzleşmiştirler (Örmeci, 2010:99-102).
Modernlik insanlarda kafa karışıklığı yaratan bir kavramdır. Osmanlı İmparatorluğu’na
gelindiğinde ise, III. Mustafa ile II. Mahmut dönemlerinde modernleşme hareketliliğinin çok
belirgin olmayacak şekilde başladığı görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerinde oluşturulmuş olan kadrolar, yöneticiler ve kamu alanlarındaki durumlar
günümüzle kıyaslama yapılamayacak kadar düşük seviyededir (Ahbab, 2015:122).
III. Mustafa’nın tahta çıktığı dönemdeki modernleşme hareketi, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’yla

kıyaslama

yapmıştır.

Bu

kıyaslama

sonucunda,

Osmanlı

İmparatorluğu’ndan daha sağlam bir orduya sahip olduklarını, ekonomik olarak daha sağlam
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bir yapıya sahip olduklarını ve eğitim alanına önem verdiklerini gözlemiştir (Aktaş, 2017:299302). Bununla birlikte ilk modernleşme hareketliliklerine başlamışlardır. II. Mahmut ise,
modernleşme olarak setre ve pantolonu getirmiş, resmi dairelere padişahın portresinin
asılmasını ve en önemlisi resmi davetlerde şarap ikram edilmesini ve içilmesini getirmiştir.
Gerçekleştirilmiş olan üç uygulama toplum nezdinde oldukça önemli yere gelmiştir (Yılmaz ve
Telli, 2021:1405). Sonraki yıllarda da modernleşme adına günümüzde de oldukça önemli olan
okullar açılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun tarımla ilgili bir toplum mu olmalı, yoksa
sanayileşme ile mi büyümeli şeklinde tartışmalar 19. yüzyılda yer almıştır. Osmanlı
İmparatorluğu kötü giden ekonomik şartlar içerisinde modernleşme çalışmaları içerisinde
istemenden de olsa dış borçlanmaya gitmiştir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar aşağıdaki
gibi özetlenmiştir (Bostancı, 2010);

1.

1852’yle birlikte borçlanmanın başlaması,

2.

1881 Muharrem Kararnamesiyle Düyunu Umumiyenin Osmanlıya girişi,

3.

Osmanlı-Rus Savaşı (1876-1877),

4.

II. Abdülhamit Han yönetimi,

5.

I. Meşrutiyetin ilanı,

6.

İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulması.

Tüm bu gelişmeler ışığında modernleşmeye başka bir perspektiften bakılacak olursa,
bahsedilen ekollerin tümü, birtakım farklılıklar içerse de Batılaşma, modernleşme hakkında
birbirine benzer fikir ve düşünceleri sergilemektedir (Bulut, 2011:186). Avrupa’nın bulduğu
icatları, Batıdan gelen düşünce ve fikirleri reddetmek, kültürleri ve teknikleri inkâr etmek hiçbir
düşünce akımında bulunmamaktadır (Kısa, 2016:15). Avrupa’dan gelen düşünce ve fikirler
içerisinde, Osmanlı İmparatorluğu ileriye gidilmiş olmanın verdiği bir düşünceye sahiptir.
Başka bir perspektiften değerlendirildiğinde, Türk modernleşmesinin ve bununla birlikte
İslamiyet’in her şeyiyle kurtuluşunu da Batı ile kuracağı ilişkiye bağlamaktadır (Ay, 2019:110).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Alanyazındaki bilgiler değerlendirildiğinde, modernleşme kavramıyla yaşamın her alanında
karşılaşılabilmektedir. Ayrıca her geçen yıl bir önceki yıla göre modern sayılmaktadır.
Modernleşme kavramı, Avrupa ile özdeşleştirilse bile kavramın aslı incelendiğinde
modernleşme yeni anlamına gelmektedir. Modernleşme kavramı daha çok reformları, çarpık
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giden düzenlerin tekrardan inşa edilerek bir önceki durumdan ya da olaydan daha farklı bir form
kazanmasıdır. Avrupa’daki modernleşme Rönesans ile başlamıştır. Bu dönemde Avrupa,
kilisenin etkisinde, sınıfsal farklılıkları olan oldukça kötü durumdaydı. Daha sonrasında
aydınlanma ve Rönesans ile bilim, fen, edebiyat ve sanat alanları başta olmak üzere kendini
yenilemiştir. Avrupa bu durumdayken, Osmanlı İmparatorluğu gerçekleşen yenilikleri
yakalayamayıp siyasi, idari yönetimde, eğitimde ve ekonomide oldukça geride kalmıştır.
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme yani gelişen teknolojiye, düzene ve yeniliklere
ayak uydurma konusundaki ilk adımları III. Mustafa döneminde atılmıştır. Daha sonrasında II.
Mahmut ile devam etmiştir. Ancak padişahlar tarafından getirilen yenilikler toplum düzenini
ve yapısını toparlayabilmek adına yeterli olamamıştır. İlk adımlarının Avrupa’da atıldığı Jön
Türkler, eğitimlerini Avrupa’da tamamlamış, kendilerini tamamiyle Avrupa kültürüyle
geliştirmiş,

özellikle

Fransız

disiplinini

benimsemişlerdir.

Jön

Türkler,

Osmanlı

İmparatorluğu’nun çöküşe giden durumunu toparlayabilmek adına hareketlilik başlatmıştır.
Bu hareketlilik Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk modernleşme hareketliliği olarak
anılmaktadır. Jön Türklerin kışkırtmaları ve ayaklanmaları sayesinde Osmanlı İmparatorluğu
birçok alanda reformlar getirmiştir. Ancak o dönemin fikir ve düşünce yapısına bağlı kalınarak
Avrupa’dan gelen düşünce ve fikirler yanlış yorumlanmıştır. Bu kapsamda halka yanlış
aktarılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan eylemlerin yanlışlığı Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküşünü beraberinde getirmiştir.
Jön Türkler, Avrupa’nın öğretilerine körü körüne bağlı kalarak henüz Osmanlı
İmparatorluğu’nda yaşayan halk bu tür modernleşmeye hazır değilken dayatma yoluyla
uygulatmaya çabalamıştır. Jön Türkleri kendi aralarında da fikir birliğine varamadıkları için bu
ayrım etki alanlarının azalmasına neden olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki Jön Türkler,
Osmanlı İmparatorluğu’nu bir çıkmazın içine sokmuştur. Jön Türkleri bu hareketliliği
gerçekleşirken edebiyat alında da birçok eserleri ile Türk tarihinin ilk edebi eserlerini vermiştir.
Yaşanan bu olaylara başka bir perspektiften bakıldığında, bir sonraki eserler şu anda
yapılanlardan daha ileri düzeyde ve kusurlarından arındırılmış olacaktır.
Türk

modernleşmesinin

köklü

olarak

gerçekleştirilen

ilk

modernleşmesi

Osmanlı

İmparatorluğu’nun çöküşüne neden olsa da bir sonraki kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti’nin
temellerini oluşturmuştur. Jön Türkleri, modernleşme yolunda Türk halkını aydınlatmaya ve
kurtarmaya çabalamıştır.
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BÜROKRATİK TABAKALAŞMADAN KÜLTÜREL TABAKALAŞMAYA: WEBER,
ÜLGENER VE BOURDİEU İNCELEMESİ
Öğretim Görevlisi, Habibe Kulle Gün
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Kırıkhan Meslek Yüksekokulu –
ORCID:0000-0002-4027-0684.
ÖZET
Zaman içerisinde bir sınıfsal ölçek haline gelmiş olan unsurlar sosyolojik, iktisadi ve kültürel
alanda tabakalaşmaları meydana getirmiştir. Sosyolojik alanın bu sıra düzenliliği veya başka
bir değişle hiyerarşi unsuru rasyonalitenin artması ile siyasal alan olan bürokrasiye Weber ile
yansıtılmıştır. Weber’den etkilenen ve iktisadi dünyayı ele alan Ülgener ise mevcut durumu
tarihi ve edebi kültürden beslenerek ele almıştır. Bu noktada Ülgener sınıfsal tabakalaşmayı
tasavvuf anlayışındaki taban ve tavan arasındaki iletişim, bilgi ve bunların yaşama
geçirilişindeki farklılığa dikkat çekerek ortaya koymuştur. Bourdieu ise hem siyasi hem de
iktisadi alanı da kapsayacak şekilde sosyolojik alanın kültürel eylemselliğine değinmiştir.
Bourdieu kültürel alandaki tabakalaşmanın nasıl üretildiğini ele almıştır. Bu çalışmada da bu
bilgiler çerçevesinde öncelikle tabakalaşmanın ne olduğuna değinilmiştir. Takibinde Weber’in
sosyolojisinde tabakalaşmaya ve bürokrasinin bunu nasıl hiyerarşik olarak ele aldığına yer
verilmiştir. Daha sonra Ülgener’in taban ve tavan ayrımına yer verilerek tabakalaşmanın
iktisadi alana etkisi ifade edilmiştir. Bourdieu konusunda da kültürel eylemselliğin üretimine
değinilmiştir. Son olarak bu tabakalaşmanın özellikle kültürel alandaki üretiminden nasıl
kurturulacağına bir çözüm önerisi olarak Certeau’nun öne sürdüğü alımlayanın farklı taktikler
kullanmasına yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Weber, Ülgener, Bourdieu, Certeau.
GİRİŞ: TABAKALAŞMA KAVRAMI
Tabakalaşma unsurunun kökeni Jeoloji bilimine dayanmaktadır. Jeoloji biliminde nasıl ki yerin
katmanları belirli bir sıra halinde ele alınıp araştırılıyor ise sosyolojide de toplumsal alanda bu
şekilde bir katmanlaşma var mı ve devamlılığı nasıl sağlanıyor şeklinde araştırma konusu
olabilmiştir ( Saunders, 2001: 1). İnsanoğlu ilk var olduğu zamandan beri toplumsallaşma
eğilimi göstermiştir. Toplum “bir arada yaşayan, aralarında sürekli ilişkiler bulunan ve bu
ilişkiler belirli davranış kurallarına göre düzenlenmiş olan geniş insan toplulukları”dır
(Kapani, 1998: 97). Toplumsal alan bu nedenle bir ilişkiler bütünüdür. Salt bir yalınlıktan değil
birden fazla farklılığı her yönüyle (din, dil, ırk, renk, köken, coğrafya vb.) içerisinde barındıran
bir ilişkisellikten beslenir. Bu durum toplumsal alanda özellikle ekonomik farklılıklarında
devreye girmesi ile sınıfsal alanı meydana getirmiştir. Emiroğlu’nun ifade ettiği biçimde
1940’larda kullanılmaya başlayan katmanlaşma (tabakalaşma) bireyler ve bireylerden meydana
gelen grupların açık bir şekilde veya genelleştirilmiş karakteristiklere göre yukarıdan aşağıya
doğru oluşturulan tabakalar ve sınıflar olarak algılanmalardır. Bu algılamalar boy, ağırlık,
eğitim, zenginlik, güç, meslek, siyaset, toplumsal güç, yabancı dil konuşma yeteneği vb.
olabilmektedir. Netice olarak katmanlaşma grupların veya bireylerin, çok ya da az olsun belli
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bir derecede sürecek bir hiyerarşiye tabi olmasıdır. Yani bir hiyerarşiye dahil olması veya dahil
edilme sürecidir denilebilir. Bu yönüyle katmanlaşma bir tür “eşitsizlikler hiyerarşisidir”
(2006:179-180). Bundan dolayı tamamen eşit bir toplum tam anlamıyla var olmamıştır, var
olamayacaktır da. Sadece tabakalaşma oranı farklı yapıda olan, bunun çok veya az belirgin
olduğu topluluklar olabilecektir (Dönmezer,1994:293).Toplumsal tabakalaşma aynı zamanda
toplumsal mesafeyi de beraberinde getirmiştir. Fakat bu mesafe fiziki, görülen veya coğrafi
değil toplumsal alandaki mesafeyi, uzaklığı simgelemektedir (Kaplan ve Akkaya, 2013:144).
Sosyologlar tabakaları üç farklı grupta ele almaktadırlar. Bunlar alt tabakalar, orta tabakalar ve
üst tabakalardır. Söz konusu bu tabakalarda kendi aralarında katmanlaşmaktadırlar. Alt
tabakadakilerin amacı üst tabakalara yükselebilmek, üst tabakadakilerin amacı da bulundukları
konumu korumaktır( Bottero,2005:5). Toplumsal katmanlaşmanın temelinin ne olduğuna dair
kesin bir bilgi olamamakla birlikte bunun prestije dayalı, ekonomik kökenli, güce veya hepsinin
birleşim noktasına dayandığını belirtmek gerekir. Bu anlamda tabakalaşma tek köşeli değil çok
köşeli bir sistemdir (Emiroğlu,2006:181). Toplumsal alandaki tabakalaşma her bir bireye özgü
olarak değil zaman içerisinde belirli kodlar üzerinden üretilmektedir. Böylece kitlesel anlamda
kültürel alandaki bu kodlardan yola çıkarak daha kolay biçimlenebilen toplumsal alan meydana
getirilebilmektedir. Böylece bir baskı aracı halini alan kültürel kodlar olay ve olgulara bireysel
olarak değil toplu bir şekilde bakabilmektedirler. Böylece tabakalaşma kültürel kodlar aracılığı
ile ve oluşturduğu değerler sayesinde toplumsal tabakalaşmayı meydana getirebilmektedir
(Erenoğlu, 2011: 124).Genel anlamıyla bilinen toplumsal tabakalaşma sistemleri de kast,
kölelik, zümre, toplumsal statü ve sınıf sistemleridir (Emiroğlu, 2006: 181).
1.BÖLÜM: MAX WEBER VE BÜROKRATİK TABAKALAŞMA
Toplumsal olayları ele alırken Weber, nedenselliğin olasılık yönüne değinmiştir. Ona göre
toplumsal olaylarda nesnel amprik çalışma mümkün değildir. O sosyolojik alanı
değerlendirirken ikili bir yöntem kullanmıştır. Bir tarafta tarihselliği diğer tarafta ise sosyolojik
nedenselliğe değinmiştir. Bunlardan tarihsel nedensellik, bir olaya sebep olan tekillikleri
belirlemektedir. Sosyolojik nedensellik ise olgular arasında ilişki kurulmasına katkı
sağlamaktadır (Coser, 2008: 207-208) Weber Marx’tan farklı olarak sosyolojik alanın
ekonomik yönünü yadsımadan ele alır. Toplumları üretim güçlerine sahip olmanın ötesinde
saygınlık ve iktidar olma yönündeki eğilimlerine dikkat etmiştir. Onun sosyal alanla ilgili temel
yapı taşları rasyonalizmin merkezileşmesi, bürokratikleşmenin artması, modern dönemde
toplumun dünyaya bakış açısının nasıl olduğu, siyasi statü ve prestijin nasıl konumlandığı
üzerinedir (Giddens, 1999: 52). Tabakalaşma kavramında Weber, ekonomik faktörlerin dışında
saygınlık ve iktidar etmenlerine yer vermiştir. Weber iktidar gücüne yönelik farklılıkların
partileri, iktisadi veya ekonomik farklılıkların sınıfları ve saygınlık farklılıklarının da statü
gruplarını oluşturduğunu belirtmiştir (İçli, 2011: 179). Weber’in çalışmalarına bakıldığında
onun yönetimin rasyonel bir hal almasında bürokrasinin önemli bir rol oynadığı görülmektedir
(Bauman, 1997:28-29). Bürokratik örgütler Weber’e göre irrasyonel örgütlerden ziyade sonuç
odaklı rasyonel örgütlerin avantajlı olduğunu savunur. Bu sayede etik dışılığı engelleyici
etkilerin ortadan kaldırılmasında bunun etkili olduğunu savunur. Bu açıdan ele alındığında
modern bürokrasinin temel kaygısını oluşturan şey ahlakın susturulması olduğu görülür.
Rasyonel anlamda işbirliğinin de mihenk taşının ahlak karşıtlığı olduğu görülür
(Bauman,1997:50). Weber’e göre statüsel farklılıklar yaşam tarzındaki değişikliklere de yol
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açar. Böylece değişik statü gruplarının kendilerine özgü ve kapalı bir oluşum yaşamasına neden
olur (Lewis,2008:41). Bu yönüyle bürokrasi alanına bakıldığında Weber’in bürokratik yapı ve
sürecin temelini rasyonel (akılcı) kriterlerin hizmet edilen amacın ahlaki ögelerden ayrılması
süreci tamamlar. Bu ayrışma çok ince irdelenerek oluşturulan işbölümü ve ahlaki sorumluluğun
yerine ikame edilen teknik sorumluluktur (Bauman, 1997: 133). Rasyonelleşmeyi Weber tek
tip ve boyutlu olarak tanımlamaz farklı durumlarda farklı şekilde yorumlanabileceğini de
vurgular (Weber,1999: 24-25). Sonuç olarak Weber’e göre bürokrasi özel bir etik hayat
biçiminin, tarzının kurumsallaştırılmış, kalıplaşmış şeklidir (Weber,1978:958). Yani Weber
rasyonel bürokrasi içerisinde var olunan tabakanın gerekliliğinin dışında başka bir nitelik ve
özellik ortaya çıkarabileceğini vurgular. Bürokratik yapı içerisinde tabakanın, partinin, prestijin
veya sınıf ve statünün değil de daha çok içinde bulunulan bürokratik alanın gerektirdiği ahlaki
ve kültürel ilişkilere göre davranış, ahlakilik, etik yükümlülük ve sorumluluk edinilmektedir.
2. BÖLÜM: SABRİ FEHMİ ÜLGENER VE TAVAN- TABAN TABAKALAŞMASI
Türk Siyasal hayatının önemli isimlerinden olan hem bir sosyolog hem de bir iktisatçı olarak
kabul edilebilecek olan Sabri Fehmi Ülgener, çalışmalarında iktisadi alanı sosyo-psikolojik bir
bütün olan insan unsuru ile buluşturmuştur. Toplumsal alanda etkin olan yaşam tarzı ile o yaşam
tarzının altındaki zihniyete çalışmalarında dikkat çekmektedir. Bu dikkat ettiği nokta onu
tasavvuf ve fütüvvet anlayışında Doğu toplumlarında ekonomiye dayalı olmayan fakat zihinsel
ve ahlaki yaşam tarzında kendisini gösteren tavan ve taban arasındaki tabakalaşmaya
götürmüştür. Ülgener zirve ve taban arasındaki ikiliğin dinin ortaya çıkış aşamasından
uzaklaşıp, derinlere inildikçe ortaya çıktığını belirtir. Bu durum ister mistik anlayış olsun ister
riyazetçi anlayış olsun fark etmeksizin ortaya çıkacak bir durumdur. Çünkü maddenin doğasına
uygun olarak pis ve kirden arınma ihtiyacı bireylerinde ihtiyaç duyduğu bir durumdur. Bu
durumda insanlar genellikle toplu olarak kabul ettikleri bir kişinin peşinden gitmektedirler
(Ülgener, 2015: 38-39). Dini metaforlara bağlı olan bu durum saf veya öz İslami gelenekte değil
daha çok zaman içerisinde tasavvufi anlayışın geliştiği aşamada ortaya çıkmaktadır. Tasavvufi
anlayış arttıkça tavan ile taban ayrımı ilerlemektedir. Tavanda yaşanılanlar tabanın
anlamayacağı ölçülerdedir. Tavandakiler mistik ve tabanın sindiremeyeceği tarzda ilerlerken
taban ise daha basit inanç ve imajlarla örülmüş olan halk inancını yaşamaktadır (Ülgener, 1981:
36–37). Bu durum Ülgener’e göre iktisadi ahlakın ve zihniyetin belirleyici unsurudur (Ülgener,
2015: 37). Bu mistik gelenek halk tabanında ve toplumun geri kalanına fütüvvetnameler ile
aktarılarak yaşam tarzı haline gelmektedir (Ülgener, 2015: 116-122). Bu yönleriyle tasavvufu
ele alan Ülgener, tasavvufu kendi içinde çelişen, taban ve tavan arasındaki bir mücadele alanı
olarak görmektedir ( Ülgener, 1981: 78-79). Bu yönleriyle tasavvuf tabana yönelik
meşrulaştırma işlevi görmektedir (Ülgener, 1981: 96). Taban ile tavan arasındaki bu ilişki dinler
arasında farklılık göstermektedir. Mistik dinlerde bu taban ve tavan arasındaki ayrım nettir ve
keskin bir şekilde belirgindir. Riyazete dayalı dinlerde ise bu farklılık aşılabilmektedir. Mistik
dinlerde bu taban ve tavan arası ikilem ekonomik alana da taşınarak bir tür rind ve zahid
çatışmasını da beraberinde getirmektedir (Ülgener, 2006:35-36). Benzer şekildeki
kutuplaşmayı Weber’in kitle ve virtüöz ayrımında da görebiliriz (Ülgener, 1981: 37). Sonuç
olarak Ülgener’in gözlemleyerek dini alandan toplumsal ve iktisadi alana doğru geliştiğini
belirttiği taban ve tavan ayrımı benimsenilen dini unsura göre farklılık gösterebilmekte. Yani
mistik dinler ile riyazete dayalı dinlerde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda
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tasavvuf anlayışının getirisi olarak bir ast-üst ilişkisi şeklinde sosyo-kültürel alanda iç
çatışmalarla devam eden bir tabakalaşmaya neden olmaktadır.
3.BÖLÜM: PİERRE BOURDİEU VE KÜLTÜREL TABAKALAŞMA
Pierre Bourdieu, çalışmaları 1960-1970 arasındaki kültüre yönelik kuramları yenilemiştir.
Oluşturduğu kuramında Jean-Claude Passeron, Weber’in meşruluk analizi, Durkheim- Levi
Strauss’un düşselliği ve Marx’ın sınıf şiddetinin etkileri görülür. İlk başta sanayi toplumlarının
antropolojik bakışla eleştirisine yönelmiştir. Daha sonra Durkheim’ı esas alan Fransız
yapısalcılık ile Weber’ci Alman sosyolojisini, Marksist çizgi ile harmanlamıştır (Maıgret,
2019:162). Bourdieu, bu kuramsal alanda sermayenin önemine vurgu yapar. Ona göre sermaye
sosyal, kültürel, ekonomik ve sembolik olmak üzere ayrılır (Palabıyık, 2011: 127). Bu ayrımda
pratiklerin daha çok niteliksel tarafı olan ve toplumda miras edinilen habituslar üç büyük
kümeye ayrılan beğeniler üzerinden birbirine bağdaştırılır. Bu üç büyük küme kültürlü sınıf,
orta sınıf ve halk sınıfından oluşmaktadır (Maıgret, 2019:163). Habitus, bağlantılı olduğumuz
sermaye biçimleri ile toplumsallaşarak içselleştirdiğimiz ve öznelleştirdiğimiz yapısal
etkilerdir. Yani toplumsalı oluşturanların düşünme, algılama ve davranış biçimleri olarak kabul
edip içselleştirdikleri şeylerdir. Örneğin, okuduğumuz romanlardan tutum olarak edindiğimiz
davranışa kadar geliştirdiğimiz şeylerdir. Habituslar, “anlamlandırılmış pratiklerin ve
böylelikle geliştirilen pratikleri anlamlandırmaya muktedir algılamaların üretici yatkınlığına
dönüşmüş ve bedene işlemiş bir zorunluluk”tur (Bourdieu, 2014: 255). Bourdieu’nun
kuramında önemli olan taraf tabakalaşma alanında özellikle sermaye biçimleri ile eylem ve
davranışlar arasında kurduğu ilişkidir (Koytak,2012:88-89). Bundan dolayı Bourdieu, kültürel
üretim alanındaki meşruiyet kurma çabasının üstün sınıflar içerisindeki savaştan/çabadan ayrı
düşünülemeyeceğini vurgular (Bourdieu, 1993: 41). Bourdieu için kültür meşruluğu herkes
tarafından kabul edilmiş olan ve iyi işleyişi ile erişim kodlarının eşitsiz şekilde dağıtıldığı
yapılanmış hayaller, ortak simgelerdir. Kültür çoğunluğa rağmen seçkin olan azınlığın
benimsediği ve benimsettiği yapıtlar ve düşünceler düzenidir. Kültürün uzağındaki topluluklar
seçkin olan yapıtları değerlendirecek bilgi ve estetiğe sahip değillerdir. Kültürlü olan sınıf
sürekli ileriye doğru farkını oluşturmak için anlaşılmaz karmaşık eser ve düzeni sürdüren
çabalar sergilerler. Orta sınıf ise bu durumu seyretmekle yetinirler. Halk sınıfı ise hem sermaye
yetersizlikleri hem eğitim eksikliği ve zaman yetersizlikleriyle sadece tüketmektedirler. Adorno
öğretisinin tersine bu döngü sürekli olarak devam etmektedir. Yani dinleyiciler ve tüketimleri
arasındaki alımlama sabit değildir, devamlı olarak yeniden oluşturulur (Maıgret, 2019:162164,165). Bu oluşumda her habitusa tüketimler rast gelir ve her tüketime habitus alımlaması
yada sınıf denk gelir (Maıgret, 2019:165). Böylece Bourdieu, habituslar üzerinden kültürel bir
tabakalaşmanın nasıl sürdürüldüğünü kuramsallaştırır. Yani o Marx’ın üretim güçlerine sahip
olma üzerinden çatışma ile ilerlettiği tarihsel akıcılığı kültürel alandaki tabakalaşma üzerinden
üstün olmak için sürdürülen çatışma ile sağlar.
SONUÇ YERİNE: MİCHEL DE CERTEAU
ALIMLAYANDAN ÜRETEN OLMAYA

İLE

TÜKETENDEN

VEYA

Sınıfsal alanda farklı değişkenlere bağlı kalalarak gerçekeşmiş olan farklı alanlardaki
tabakalaşmalardan kurtulmak yada bir üste çıkmak için alımlayan konumundaki tüketenlerin
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kendi geliştirdiği simgesel ve dilsel ögeler zaman içerisinde önemli hale gelmeye başlamıştır.
Özellikle hakim olan merkezi kültürün ve iktidar ilişkilerinin dışarısında kalanlar için bu durum
öncelik haline gelmeye başlamıştır. Michel de Certeau’nun Fransız Devrimindeki köylülük
çalışmaları ve 18.-19. Yy halk kesiminden okuyuculara ve nihayet medya alanındaki pratiklere
yönelmesi bu durumu bilimsel anlamda görülür kılmıştır. Diğer düşünürlerinde ortaya koyduğu
eylemin yeniden keşfi neticesinde pratiklere ve yapma sanatına yönelik metoforlar politikası
geliştirir (Maıgret, 2019:177). Gündelik hayat içerisinde sıradan insan olarak kim olduğu
bilinmeyen bir tüketiciyi/alımlayanı tanımlar. Ona göre sıradan insan her yere dağıtılmış olan,
herkesin kahramanı olan ve dışarıda binlercesi bulunan kişidir (Certeau, 2008:53-55). Bu
gündelik hayat içerisinde sıradan insan tarafından sürekli olarak üretilen taktik ve stratejiler
kalıcıdırlar (Certeau, 2008:55). Kültür konusuna tek tip kültürden ziyade üreten den üretilene
yayılan bir kültür anlayışı olarak değil, sıradan insanın gündelik yaşantısında üretilmiş olan bir
nevi çoğul kültürler sistemi olarak bakar (Giard, 2008:15). Ona göre kültürel alan eylem,
uygulama ve üretim şeklinden meydana gelir. Gündelik hayatın sıradan insanı kullanacağı malı
kendi amacına göre biçimlendirmektedir. Böylece tüketici konumundaki sınıf, topluluk kendi
yaşam pratiğine göre kullanım malını ve kültürünü oluşturmaktadır (Certeau, 2008:104).
Kültürel alanın çokluğuna vurgu yapan Certeau, taktiklerin erkin olmadığını varsayarak
üretildiğini belirtirken, strateji ise erkin varlığını kabul ediş ile başladığı ayrımına da dikkat
çeker (Certeau, 2008:55). Kültürel alanın nesiller boyu aktarımında dilin işlevselliğine ve tarih
yazımına da ayrıca önem veren Certeau yalnızca ölü bir dilin değişmeyeceğini vurgular (De
Certeau; Giard, 2009: 179). Certeau’ya göre tarih de üreten ve tüketen, alımlayan ile üreten
kültür arasında biçim alır. Tarihsel süreç ve gerçeklerde erkin gücünü zamansallığını gösterir.
Bundan kurtulmakta Çizgi dışı kalmış olan kültürel çokluğun bir hüneridir. Zamansal süreçte
çizginin dışında kalan kültür bir çokluktan ziyade bir yığın yeni bir kültürel strateji ve pratiktir
(Certeau, 2020: 77-78; Certeau,2008:51). Certeau’nun analizinden yola çıkarak denilebilir ki
tabakalaşma , Weber ile siyasi ve erkin alanında bürokrasi ile yükselip şekil değiştirirken
örgütsel alandan bunun oluşturduğu olumsuzlukları aşmak için yeni yollar aranmaktadır. Yine
tabakalaşmanın iktisadi alanda vücut bulduğunu gösteren Ülgener tasavvuf ve fütüvvet anlayışı
ile oluşan taban –tavan ilişkisinde tabanın kendi pratiklerini ürettiğini vurgular.
Tabakalaşmanın kültürel alana yansımasını ortaya koyan Bourdieu kültürün orta sınıf ile halk
sınıfı arasında kültürlü sınıfa ulaşmak için bir çaba sergilediğini ve hatta bu durumun kendi
içinde tabakalaşmaya da neden olduğunu vurgular. Sonuç itibariyle gerek ekonomik, gerekse
siyasi ve sosyolojik etmenlere bağlı olsun tabakalaşma unsuru insani süreçte bir üreten ve
tüketen/alımlayan arasındaki çizgi dışı kalanlar tarafından üretilen kültürel çokluğun kabulü ve
reddi şeklinde kendisini gösterecektir.
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TOPLUMSAL UYGULAMA VE RİTÜELLERİN KUTSAL NESNESİ:
KUR’AN-I KERİM
Dr. Öğretim Üyesi, Emine ÇAKIR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü,
ORCID 0000-0003-2196-5592

ÖZET
Gündelik hayatın sıradan birçok nesnesi toplumsal uygulama ve ritüellerde kutsal işlev kazanır.
Nesnelerin kutsallığı, özünden (Tanrı’dan) olabileceği gibi; insan yapımı nesnelerin gücü,
ritüelin gerçekleşme mekânı ve zamanından da kaynaklanabilir. Bu çalışmada, Türklerin
İslamiyet’i kabulüyle hayatlarının hemen her alanını şekillendiren yeni dinin kitabı Kur’an-ı
Kerim’in içeriğinden ziyade bizzat nesne olarak kendisinin taşıdığı simgesel anlam ve ritüel
pratiğindeki işlevi ele alınmıştır. Çalışmada, özünde kutsal olduğu kabul edilen Kur’an-ı
Kerim’in bazı toplumsal uygulama ve pratiklerde ritüel nesnesine dönüştüğü, Şamanizm ile
İslami inanışların iç içe geçtiği savı ileri sürülmüştür. Bu kapsamda; kut, kutsallık, kutsal nesne,
kutsal nesne simgeciliği, kutsallık ve ritüel kavramları özelinde sözlü ve yazılı kaynaklardan
örnek verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in İslamiyet sonrası Türk kültüründe başta doğum, evlenme,
ölüm olmak üzere birçok ritüelde “uğur, bolluk, bereket, şifa, yemin, tabu, meslek” gibi
simgesel anlamlarda kullanıldığı ve ritüel nesnesi, kültür endüstrisi nesnesi ve dinî merasim
nesnesi olmak üzere üç ayrı işleve sahip olduğu tespit edilmiştir. Türkler arasında nesne olarak
Kur’an’ı Kerim’e yüklenen anlam ve işlevin zamanla değişmesinde; İslamiyet öncesi inanışlar
kadar, kültürel değişime bağlı olarak kültür endüstrisi odağında tüketim alışkanlıklarının
değişmesi de gerekçe gösterilebilir. İslamiyet’i benimseyen diğer milletlerin nesne olarak
Kur’an-ı Kerim’i, ritüelin “kutsal nesnesi” olarak kullanıp kullanmadığı ya da nasıl bir işlevde
kullandığı, kültürler arası benzerlik ve farklılıkların tespiti açısından önemlidir. İslamiyet’i
benimseyen diğer milletlerin nesne olarak Kur’an-ı Kerim’i, ritüelin “kutsal nesnesi” olarak
kullanıp kullanmadığı ya da nasıl bir işlevde kullandığı, kültürler arası benzerlik ve
farklılıkların tespiti açısından önemlidir. Ayrıca diğer Müslüman Türk topluluklarındaki
inanışların belirlenmesi ve mukayese edilmesi de bu bağlamda yararlı olacaktır. Bu yönüyle
araştırmamızın yapılacak karşılaştırmalı halkbilim çalışmalarına da katkı sağlaması kuvvetle
muhtemeldir.
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The Sacred Object of Social Practice and Rituals: The Qur'an

Abstract
Many ordinary objects of daily life are used for sacred functions in social practices and rituals. The
sanctity of objects can be from their essence (from God); The power of man-made objects may also
derive from the place and time of the ritual. In this study, rather than the content of the Qur’an, the book
of the new religion that shaped almost every aspect of the lives of the Turks with the acceptance of
Islam, the symbolic meaning of itself as an object and its function in ritual practice are discussed. In the
study, it is argued that the Qur’an, which is considered to be sacred in its essence, has turned into a ritual
object in some social practices and practices, and that Shamanism and Islamic beliefs are intertwined.
In this context, in particular, examples from oral and written sources are given in relation to sacredness,
sacred object, sacred object symbolism, sanctity and ritual. In the post-Islamic Turkish culture, the
Qur’an has symbolic meanings such as “luck, abundance, fertility, healing, oath, taboo, profession” in
many rituals, especially birth, marriage, death, and ritual object, cultural industry object and religious
ceremony. It has been determined that it is used in three different functions. In the change in the meaning
and function of the Qur’an as an object among the Turks; The change in consumption habits in the focus
of the culture industry, as well as pre-Islamic beliefs, can be cited as a reason. It is important to determine
the similarities and differences between cultures whether other nations that have adopted Islam use the
Qur’an as an object, as the “sacred object” of the ritual, or in what function. In addition, it is thought
that determining the beliefs of other Muslim Turkish communities on this subject will contribute to
comparative folklore studies.

Keywords: Folklore, Ritual, Sacred, Object, Quran.

Giriş
Türk kültüründe gündelik hayatın ayna, tarak, makas, beşik, sandık, anahtar, yüzük,
süpürge gibi sıradan nesneleri; su, demir, ateş, tuz ve çeşitli bitki, ağaç ve taşlar; hayvan ve
insan uzuvları ve daha birçok nesne toplumsal uygulama ve ritüellerin kutsal nesnesi olarak
simgesel anlamda kullanılır. Kutsal kişi ya da varlığın (Tanrı’nın) kutsal zaman ve mekânda
nesnelerle iletişime geçerek olağanüstü bir başka ifadeyle sihri gücün ortaya çıktığına inanılır.
Nesnelerin kutsallığı, özünden (Tanrı’dan) kaynaklanabilirken; insan yapımı nesnelerin gücü,
ritüelin gerçekleşme mekânı ve zamanında da ortaya çıkabilir. Bu çalışmada, Türklerin
İslamiyet’i kabulüyle hayatlarının hemen her alanını şekillendiren yeni dinin kitabı Kur’an-ı

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 57

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Kerim’in içeriğinden ziyade bizzat nesne olarak kendisinin taşıdığı simgesel anlam ve ritüel
pratiğindeki işlevi ele alınmıştır. Çalışmada İslam inancına göre Allah tarafından Muhammet
peygambere gönderilen Kur’an-ı Kerim’in, Türklerin İslamiyet’i kabulünden önce
uyguladıkları Şamanizm ile ilgili bazı toplumsal uygulamalarla iç içe geçerek senkretik 1 bir
bütünlük ortaya koyduğu ve ritüel nesnesine dönüştüğü, ayrıca kültürel değişime bağlı olarak
kültür endüstrisi nesnesi olarak kullanıldığı savı ileri sürülmüştür. Bu kapsamda; kut, kutsallık,
kutsal nesne, kutsal nesne simgeciliği, kutsallık ve ritüel ilişkisi özelinde sözlü ve yazılı
kaynaklardan örnek verilerek Kur’an-ı Kerim’in, İslamiyet sonrası Türk kültüründe doğum,
evlenme, ölüm gibi geçiş ritüellerinde ve diğer toplumsal uygulamalarda kutsal nesne simgesi
olarak kullanıldığı belirlenmiştir. İslam inancına göre Kur’an-ı Kerim; okunması, dinlenmesi,
ezberlenmesi ve içeriğinin yaşama uygulanması yönüyle önemli olup2 Tanrı kelamı olması
açısından içindeki ayetler kutsaldır. Müslümanlığı benimseyen Türkler, sadece Kur’an-ı
Kerim’in içeriğini değil; aynı zamanda Şamanizm, totemizm ve fetişizm inanıcının etkisiyle
nesne olarak bizzat kitabın kendisini de kutsal kabul etmiş, Mushaf ya da cüz olarak
niteledikleri kitabı bedenlerinden aşağı tutmamayı, ona karşı ayak uzatmamayı yazılı olmayan
sosyal normların dinî ahlak kaidesi olarak benimsemişler, bu kurala uymayanları ise sözlü
olarak uyarmışlardır. Yerde ekmek parçası ya da Kur’an-ı Kerim’e ait bir yaprak görüldüğünde
eğilip alınması ve üç kez öpülüp başa götürülmesi, kısaca saygı gösterilmesi buna örnek
gösterilebilir. İslamiyet’i benimseyen milletlerin bu konudaki benzer ya da farklı tutumları,
tamamıyla her milletin İslamiyet öncesi toplumsal inanış ve uygulamaları ile yeni dinin
uyumlanmasında ortaya çıkan özgünlükte aranmalıdır. Bu kapsamda Araplar ile Türklerin
nesne olarak Kur’an’a yaklaşımlarının farklılık arz ettiği söylenebilir. Türklerin beşikten ölüm

1

Günümüzde senkretizm kavramı, çoğunlukla kültürün dinsel boyutuyla ilgili süreçlere ve ögelere dair bir analiz
çerçevesi niteliği kazanmıştır. Senkretizm bu meyanda, antropolojik kültür kuramlarının önde gelen
kavramlarından “kültürle(ş)me”nin, dinsel kapsamdaki karşılığıdır. İnsanlık tarihi boyunca toplumlar sürekli
hareket hâlinde olmuşlar, birbirleriyle çeşitli vesilelerle temas etmişlerdir. Toplumsal (iç ve dış) ilişkilerdeki
etkileşimsel devingenlik ve tarihsel süreklilik, kültürün dinamik karakterinin de yaratıcısıdır. Bu yolla maddi ve
manevi kültür ögeleri toplumlar arasında sürekli hareket hâlindedir ve zamanla da içerildikleri yeni kültüre
eklemlenerek özgün biçimler kazanırlar. Kültürleşme, söz konusu içerilmiş yeni kültür formlarını işaret ederken,
senkretizm, bu kategori içerisindeki dinsel (mitik) söylemler, yazılı (kutsal, edebî) metinler, kültler, ritüeller gibi
ögelerle ilişkilidir (Emiroğlu ve Aydın 2020: 942).
2

Kur’an-ı Kerim’in içerikten ziyade başka işlevlerde kullanılmasını eleştiren Mehmet Akif Ersoy bu fikrini şu
sözlerle dile getirir: “İnmemiştir hele Kur’ân, bunu hakkıyla bilin/Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!”
(Ersoy 2013: 153). Kur’an’ı Kerim’in ritüel içerisinde nesneleşmesini ve anlamını yitirmesini H. İbrahim Karslı
ise şu şekilde eleştirir: Kur’an’la olan ilişki tarzı, tarihi süreçte farklılaşmış ve pek de doğru olmayan yeni şekiller
kazanmıştır. Mesela göz değmesini gidermek ve çeşitli hastalıklardan ve musibetlerden korunmak için muska
taşımak âdeti bunlardan biridir. Yine günümüzde insanlar evlerini ayetlerden seçilen hat tabloları ile süslemekte,
teberrüken Mushafları arabalarında taşımakta veya çalışma ofislerinde bulundurmaktadırlar. Bütün bunlar, onun
rağbet ve şifa dolu dünyasından istifade etmemiz için yeterli ve doğru yaklaşımlar değildir (Karslı 2012: 23).
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eşiğine değin Kur’an-ı Kerim’i okuma, ezberleme ve dinleme dışında birçok ritüelde kullandığı
görülmektedir: Örneğin ad verme geleneğinde ebeveynler, çocuklarına Kur’an-ı Kerim’den
gelişigüzel sayfa açıp (tefe’ül) ya da bilinçli bir şekilde ad vermektedir. Dua ve niyet edildikten
sonra bir kişi Kur’an’ı açar, okunmaya başlar. Örneğin Yunus, Musa, Harun, İsa gibi
peygamber adlarına ya da Firdevs, Kevser, Meryem gibi adlara rastlanırsa bunlardan biri seçilip
“Çocuğun adı bu olsun” denilir. Böylece çocuğun kutsal bir kitaptan ilahi sevk ile seçilen kutsal
bir adının olduğuna inanılır. Sözlü kaynak kişinin “Büyük ablamın adı Kezban’dı, 18 yaşına
gelince adını değiştirdi. Anlamını bilmeden sırf Kur’an’da var diye koymuşlar. Yalancı
demekmiş. Ablam değiştirdi adını, Beyza koydu.” (Esma Okur, 2021) söylemi bu açıdan
değerlendirilebilir. Yalancı anlamına geldiği için Kezban adını değiştiren kaynak kişi, sırf
Kur’an’da geçiyor diye ailesinin kendisine ad verdiğini ifade etmektedir. Son dönemlerde
anlamı bilinmeden sırf Kur’an’da geçiyor diye verilen Aleyna, Minel gibi isimler de buna
eklenebilir: Aleyna, Ecrin ve Selin; üçü de komşumuzun kızları. Kur’an’da geçiyor diye ailesi
bu isimleri koymuş (Zeynep Çuhadar 2021).
Ayrıca çocuklarının dindar olmasını isteyen ebeveynler, bebeklerin göbek bağlarını
Kur’an-ı Kerim’in kapak sayfasında saklamaktadır. S. V. Örnek, “Çocuğun Göbek Bağı ile
İlgili İşlemler” başlığı altında göbeğin Kur’an’ın arasında saklandığına dair çeşitli il ve
ilçelerden örnekler verir (2015: 111). Bir diğer uygulama ise bebeğin dişinin çıkmasına ilişkin
gerçekleştirilen diş hediği3 uygulamasıdır. Çocuğun gelecekteki mesleğini belirlemek için
tepsinin içine makas, defter, kalem, araba anahtarı, telefon, tarak, altın bilezik, tespih, stetoskop
gibi nesnelerin yanına çocuğun gelecekte dinle ilgili bir mesleğinin olması temenniyle Kur’anı Kerim de konulmaktadır. Bu ritüelde nesnelerinin zamanla dönemin şartları, teknolojik
gelişmeler ve ebeveynlerin beklentileri doğrultusunda değiştiği görülmektedir. Gerek dinî
değişim gerekse teknolojik gelişim sosyokültürel açıdan kültür değişimi kavramıyla ilgilidir.
Kur’an-ı Kerim’in de kutsal nesne simgesi olarak bu ritüele sonradan eklemlenmesi kültür
değişimi kavramıyla açıklanabilir. Yeni doğan ya da sünnet olan çocuğun kötü ruhlardan
korunması ve nazar değmemesi amacıyla Kur’an’dan ayetlerin yazıldığı altın, gümüş gibi
çeşitli takılar, nesneler çocuğa ya da çocuğun yastığına takılır. Ayrıca lohusa kadının yattığı
odadaki duvara da Mushaf asarak bebek ve annenin albasması gibi kötü ruhlardan korunması
amaçlanır: “Lohusa ile yavrusunun al basmaması için kırk gün ve kırk gece yalnız
bırakılmaması gerekir. Eğer yalnız bırakılması icap ediyorsa bazı pratiklere başvurulur ki

3

Ritüelin, teknolojik gelişmelere bağlı olarak kültürel değişime uğraması konusunda bakınız: (Erdoğan Aksu
2018).
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bunlardan biri de lohusa ile çocuğunun yastıklarının altına Kur’an, en’am, kama, orak, bıçak,
masa, kurgu, ocaklı kılıcı, demir alet, makas, ekmek, soğan, sarımsak, çörekotu, kolan, at yuları,
erkek pantolon ve yeleği konulur” (Acıpayamlı 1961: 82). Acıpayamlı’nın bu uygulamada
halkın Kur’an’ı, “tıpkı sihrî bir unsur gibi esas gayesinin dışında kullandığını” (1961: 129) ifade
etmesi dikkate değerdir: “Türkiye’de mevcut bu pratiğe göre lohusa ve bebeği albasmasından
korunmak için yastığın altına konulan eşyaların hepsi şüphesiz aynı devirde kullanılmamıştır
ki Kur’an ile en’am bu eşyaların en yenileridir (Acıpayamlı 1961: 134). Acıpayamlı’nın bu savı
çalışmamızla doğrudan ilgilidir. Burada Kur’an’ın kutsal nesne simgesi olarak ritüele sonradan
dahil edildiği vurgulanmaktadır. Bu durum bir toplumda hangi kültürden kaynaklı olursa olsun
kültür değişimi olduğu müddetçe ritüellere yeni nesnelerin eklemlenebileceğini göstermektedir.
Bir başka ritüel ise Kur’an’ın tozunun kutsal kabul edilmesiyle ilgilidir: “Kastamonu’da
çocuğun ileride hafız ve okumuş olmasını temin etmek üzere, doğduktan sonra ağzına Kur’an’ı
Kerim’in tozu sürülmektedir” (Acıpayamlı 1961: 64). Kur’an tozunun çocuğun ağzına
sürülmesi sempatik büyü olarak yorumlanabilir.
Mevsimlik törenlerden Hıdırellez’de ise Kur’an, bolluk, bereket ve uğur simgesi olarak
kullanılmıştır: “Hıdırellez gecesi veya üç gün önce sokak kapısının üzerine Mushaf konur.
İnsanlar ve hayvanlar bunun altından geçer. Bunun amacı hayvanların sağlıklı olması ve bol süt
vermes idir. İnsanlara uğur getirir” (Artun 2013: 323). Burada Kur’an, kutsal zamanda
(Hızırellez günü) “bolluk, bereket ve uğur” getireceğine dair bir kutsal nesne simgesi olarak
kullanılmıştır.
Kutsal nesne simgesi olarak Kur’an-ı Kerim’in en yaygın kullanıldığı bir diğer tören ise
düğün ritüelidir. Gelin evden çıkmadan önce sol elinin altından ekmek, sağ elinin altından ya
da başından Kur’an-ı Kerim geçirilir. Gelinin çeyizinde hem Kur’an-ı Kerim hem de Kur’an’ı
saklama kabı/bezi işlemeleri yer alır. İlaveten; evlerin girişinde, iş yerleri, araba ve dolmuşlarda
Kur’an-ı Kerim’den ayetlerin yazıldığı ya da bizzat kültür endüstrisi olarak yorumlanabilecek
birtakım nesneler kullanılır. Ölen kişinin ardından ya da Kur’an’a geçen çocuklara Kur’an
hediye edilir. Ayrıca nazardan, büyüden korunmak ya da büyü/muska4 yapmak, halk
hekimliğinde tedavi amacıyla da kutsal nesne simgesi olarak kullanılır.

4

Muska, Arapçada “yazılı şey” anlamına gelen muska kelimesinin halk ağzında bozulmuş biçimidir; hastalıkları
sağaltma ya da düşmandan gelebilecek kötülükler, görünmez kazalar vb. gibi herhangi bir zararı önleme amacı ile
üstte taşınan yazılı kâğıda denir (Boratav 2015: 136).
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Acıpayamlı, nazar pratiği özelinde kurşun dökmekle ilgili çalışmasında Kur’an-ı
Kerim’in kutsal nesne olarak ritüellere sonradan dâhil edildiğini ifade eder:
Kur’an hariç olmak üzere, pratiğe giren tava, su tası, peştamal, kurşun, ayna, ekmek ve su gibi
unsurlardan hiçbiri, kendilerinde var olduklarına inanılan kuvvet dolayısıyla, pratikte görev
almış değillerdir. Bunların hepsi, bir taklit olayını sağlamak amacıyla, bir araya getirilmişlerdir.
Şüphesiz, bu pratiğin ilk şeklinde yalnız kurşun ile su vardı. Zamanla buna, ilgili cemiyetin
inançlarına göre peştamal, tava, ayna, ekmek gibi elemanlar girdi. Ekmek sadakayı, ters
çevrilmiş ayna gizliliği temsil etmektedir. Kuran’a gelince, pratiğin ikinci kısmını teşkil eden
sözlü formüllerden sonra pratiğe girmiş olan dinsel bir maddedir (1962: 29).

Acıpayamlı, kurşun dökme ritüelinde kullanılan nesneleri sayarken Kur’an-ı Kerim’i;
günlük hayatın sıradan diğer nesnelerinden ayırır. “Halk, Kur’an’da kuvvet gördüğü için,
pratiğe sokmuştur. Fakat, pratik aslında belirli bir prensibe göre vazife görmektedir. Bu durum,
bir defa daha, dinin, sihre müdahalesini örneklendirmesi bakımından önemlidir. Böylece, bir
pratiğin, asli fonksiyonunu nasıl kaybetmekte olduğunu canlı bir şeklide takip edebilmekteyiz”
(Acıpayamlı 1962: 29). Kur’an’ın ritüele sonradan dâhil edildiği ve bizzat kendinden
kaynaklanan kutsal bir güce sahip olduğunu vurgusu önemlidir.
Asker ve hacı uğurlama ya da karşılama törenleri, evlenme, çocuğun doğması, ev satın
alma ya da çeşitli adakların gerçekleşmesi durumunda da mevlit/Kur’an-ı Kerim okuma
geleneği mevcuttur. Bu uygulama nesnenin içeriğiyle ilgili toplumsal bir ritüeldir. Zira Kur’an
okumak için bir araya toplanan bireyler, kendi ritüellerini meydana getirmektedir. Bu bağlamda
çeşitli vesilelerle okunan mevlit merasimi, dinî toplanma törenleri şeklinde adlandırılabilir.
Dikkat çeken bir başka kutlama ise son dönemlerde popülerleşmeye başlayan çocukların
Kur’an’a geçme partileri ile ilgilidir. Din ve kültür endüstrisi odağında eleştirel açıdan
değerlendirilmesi gereken ve icat edilmiş bu partilerde, Kur’an’dan ayetlerin ya da kitabın
görsel olarak yer verildiği gösterişli pastalar, hediyelik nesneye dönüşen küçük Kur’an’ı Kerim
nesneleriyle ilgili birçok endüstriyel hediyelik üründen söz edilebilir. Kur’an’ı Kerim’in kültür
endüstrisinin tüketim nesnesine dönüşmesi akademik zeminde tartışılması gereken başkaca bir
sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’i kutsal bir nesne olarak yorumlayabileceğimiz bir başka toplumsal
uygulama ve ritüel ise tabu kavramıyla ilgilidir. Bu uygulama daha çok İslami temelli olup
kadının âdetliyken Kur’an’a dokunmaması yasağına dayanır. İslam İlmihali’ne göre; “Hayızlı
kadının Kur’an okuması ve Mushaf’ı eline alması, mescide girip orada kalması, Hanefîler de
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dahil fakihlerin çoğunluğuna göre câiz değildir” (İlmihal 1, 2013: 213). Âdetli kadının Kur’an’a
dokunamamasına dair Kur’an’da açıkça bir yargı yoktur, fakat Vâkı’a Suresinden hareketle
yorumlanmaktadır: “O, elbette değerli bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona, ancak
tertemiz olanlar dokunabilir, Âlemlerin rabbinden indirilmedir” (Vâkı’a Suresi, 77,78, 79, 80.
Ayetler) (Kur’an-ı Kerim Meâli 2008: 536). Kadının âdetliyken kirli kabul edilmesi neticesinde
“Ona ancak temiz olanlar dokunabilir” ayetine istinaden Kur’an’a dokunmak tabu hâline
gelmiştir. “Âdetliyken kadın Kur’an’a dokunamaz, kadın kirli kabul edildiği için Kur’an’a
dokunması günah kabul edilir. Şayet mecbur kalınırsa bir bezle yani doğrudan temas etmeden
dokunulabilir.” (Meryem Çakır 2021) diyen kaynak kişinin görüşü bu durumu desteklemektedir
ki burada nesne olarak Kur’an’ın tabulaştırıldığı anlaşılmaktadır.
“Kur’an (İslâm); Müslümanların kutsal kitabı olup Muhammed Peygambere tanrı
tarafından gönderildiğine inanılan buyrukları kapsar. İslam inançlarına göre tanrı katında saklı
bulunan levh-i mahfuz’un sadece bir bölümüdür” (Hançerlioğlu 2000: 275). Bir elçinin Kutsal
kitap getirmek üzere göğe çıkmasını mitsel-ritüel bir senaryo olarak yorumlayan Eliade,
“Muhammed’den göğe çıkarak ve aşağı bir kutsal kitap indirerek peygamberliğinin gerçekliğini
kanıtlaması istenmektedir” (2009: 86) derken aslında Kur’an-ı Kerim’in mitik ve ritüelistik
yönünü vurgular. Kur’an’ı Kerim’in kutsal kitap olması ile Şamanizm’deki kutsal nesne
simgeciliği “kut”, “kutsal”, “totem” ve “fetişizm” kavramlarıyla ilişkilidir. “İlahi bir kaynaktan
gelen rahmet, bereket” (Türkçe Sözlük 2019: 1545) anlamıyla kut, tanrısal gücün simgesidir.
Kutsal ise “Din, güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. 2.
Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. 3.
Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. 4. Tanrı’ya
adanmış olan, tanrısal olan” (Türkçe Sözlük 2019: 1546) anlamlarına gelir. Hançerlioğlu’na
göre kutsal; dinsel saygıya değer anlamına gelir. İlkellerde kutsal nesneler, büyüleyici gücü
içerir (2000: 279). Bu kapsamda Kur’an’ı Kerim de büyüleyici bir gücü ihtiva ettiği ve
doğrudan dinle ilişkili olduğu için hem İslami inanışta hem Müslüman Türk kültüründe kutsal
nesne olarak kabul edilir. Fakat Kur’an’ın ritüelin kutsal nesnesine dönüşümü İslamiyet’te
değil, İslamiyet öncesi eski Türk kültürü inançlarında aranmalıdır. Şamanizm’deki kutsal nesne
simgeciliği İslamiyet ile senkretize olmuş böylece Kur’an, ritüel nesnesine dönüşmüştür.
Durkheim’e göre ise kutsallık, yalnız tanrılara özgü bir nitelik değildir. Her şey kutsal
olabilir. Kutsal şeylerin sınırı belirlenemez, dinlere göre değişir (Hançerlioğlu 2000: 279).
“Kutsal, istisnasız tüm toplumlarda, bilinip tanınanın, günlük ve sıradan olanın karşı kutbu
olarak belirginleşir. Kutsal olarak kabul edilen, doğal bir obje, bir eşya, bir mekân, bir bitki, bir
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hayvan, bir insan veya sanal bir varlık olabilir. Belirli göstergeler (insanın duyu organlarıyla
algıladığı gök gürültüsü, yağmur, kuraklık, rüzgâr, deprem, güneş ve ay tutulması gibi doğal
olaylar) dışında kendisine kutsallık atfedilecek şeyler bireyden bireye değişiklik göstereceği
gerçeğinden hareketle, kutsal olacak şeyin tayini bireyseldir” (Emiroğlu ve Aydın 2020: 663).
Bu yönüyle kutsal kavramının toplumdan topluma bireyden bireye değişebileceği
anlaşılmaktadır. Durkheim’a göre “Ne insanın ne doğanın kendi başlarına kutsal bir özellikleri
olmadığından, bunu başka bir kaynaktan almaları gerekir” (2019: 150). Bu bağlamda ritüellerde
kullanılan gündelik hayatın sıradan nesneleri de tek başına kutsal değildir, ilahi bir kaynakla
ilişkilendirildiği ölçüde ortaya kutsal ve sihri güç çıkmaktadır.
“Arkaik toplumlarda kutsal olarak kabul edilenler, modern toplumlarda yerini kutsal kabul
edilen kişi ya da nesnelerin yer aldığı anlatmalara yani tanrısaldan tanrısal simgeciliğe
devretmiştir. Tanrısal Simgecilik, kutsal olanın bir kişi ya da nesnede tezahürü olarak
düşünülebilir” (Önal 2009: 57). “Mezopotamya’da nesnelerin kutsallığına dair iki görüş mevcut
olup bunlardan ilki; nesnenin kutsal olmasının nedeni özünden yani Tanrıdan kaynaklanırken
bir diğeri ise insan yapımı bir nesnenin ritüel uygulamaları sayesinde kullanım amacına göre
kutsallık kazanmasıdır. Su, içki, çeşitli merhemler, asfalt, sedir çubuğu, ılgın ağacı dalı, meşale,
tütsü kabı, müzik aletleri, bakır, büyü ipleri, muskalar, tanrı ve demon tasvirlerinin bulunduğu
tılsımlar, insan ve hayvan figürlü objeler, çeşitli adak objeleri ve bunun gibi pek çok nesnenin
kullanıldığı Mezopotamya ritüellerinde, bir nesnenin kullanım amacını kesin olarak
değerlendirmek ve ona tek bir anlam yüklemek mümkün gözükmemektedir” (Dilek ve Bahar
2019: 1367- 1368). “Bir nesne, kendisinden ‘farklı bir şey’ olduğu (yani bunu ifade ettiği)
ölçüde kutsaldır. O an için, bu ‘farklılığın’ onun benzersiz biçiminden, etkisinden ya da
‘gücünden’ ya da nesnenin herhangi bir simgesellik ‘kazanmasından’ ya da adak töreniyle değer
kazanmasından ya da kutsal bir alana (kutsal bölgeye, kutsal bir tapınağa, -şimşek, cinayet,
kutsama gibi- herhangi bir ‘afete’) bu nesnenin bilerek ya da bilmeyerek dahil edilmesindenkaynaklanıp kaynaklanmadığının çok az bir önemi vardır” (Eliade 2003: 38). “Nesnelerde ve
insanlarda da mana vardır; çünkü bunu bazı üstün canlılardan almışlardır, başka bir deyişle
kutsala gizemli bir biçimde bulaşmışlar ve buna bulaştıkları ölçüde mana’ya sahip olmuşlardır”
(Eliade 2003: 43). “Müzik aletlerinin, mimarlık araç gereçlerinin, ulaşım araçlarının
(hayvanlar, arabalar, sandallar vb.) başlangıçta kutsal nesneler ya da etkinlikler olduklarını
biliyoruz. Tarihte bir biçimde kutsallık kazanmamış önemli hiçbir hayvanın ya da bitki türünün
olmadığını da düşünebiliriz” (Eliade 2003: 36). O hâlde toplumsal bellekte herhangi bir nesne
kutsal kabul edilebilir ya da kutsal kabul edilen bir nesne zamanla işlevini yitirebilir. Örneğin,
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bugün mevcut olmayıp gelecekte icat edilecek bir nesne de zamanla ritüelin kutsal nesnesine
dönüşebilir. Kısaca toplumsal ve bireysel özgünlük gösteren kutsal kavramı, nesneler
kapsamında kültürel değişime açıktır.
Kutsal gücün nesneyle birleşmesiyle mitik anlam ortaya çıkmaktadır. Bu durum,
Şamanizm’deki totemizm ve fetişizm inancının İslami inanışla iç içe geçmesiyle ilgilidir.
“Nesneyle büyüsü arasında temel bir bağ bulunduğu düşüncesi vardır: Büyü şeyin niteliğidir
ya da daha çok, insanla şey arasındaki ilişkinin niteliğidir; çünkü hiçbir zaman insan tarafından
yaratılmış olmasa da her zaman onun için yapılmıştır” (Malinowski 2000:74). “Bir insan
grubunun ya da tek başına bireyin mistik ve büyüsel duygularla bağlı bulunduğu hayvan, bitki,
doğa olayı ya da cansız nesne” (Emiroğlu ve Aydın 2020: 1035) olarak tanımlanan totem
aracılığıyla kişi çeşitli mistik ve büyüsel güçler edinir (Emiroğlu ve Aydın 2020: 1036). Nesne
kut ilişkisine dair S.V. Örnek, “Belli kimseler, nesneler, yerler mana ile yüklü kabul edildikleri
için bunlarla konuşmak, bunlara dokunmak ya da bunlara bazı ritüel işlemleri yerine getirmeden
girmek insana zarar getirdiğini” (2014: 38) ifade eder. Nesne olarak Kur’an-ı Kerim’in
ritüellerde kullanılması aynı zamanda fetiş kavramıyla da açıklanabilir: “Büyülü gücü
bulunduğuna, iyilik veya kötülük getirebileceğine inanılan nesneye verilen ad olarak
tanımlanan fetiş; içerisinde cin veya koruyucu ruh bulunduğuna inanılmakta, kişisel olabileceği
gibi bütün topluluğa da ait olabilmektedir” (Emiroğlu ve Aydın 2020: 427). “İçinde majik
gücün ya da cinin bulunduğuna inanılan taş, boynuz, pençe, post, deri, bez parçası, figür vb.
objelerden yarar ummak amacı ile yapılan pratiklere fetişizm, söz konusu objelere de fetiş
denir” (Örnek 2014: 48). Bu bağlamda majik ve kutsal gücün nesnede barındığı ve nesneden
yarar bekleme düşüncesi Kur’an’ı Kerim’in ritüellerde fetiş nesnesine dönüştüğü fikrini
destekler. Toplumsal uygulama ve ritüellerde Kur’an’ın rütüel nesnesi olarak kullanılmasını
din görevlileri hatta bu uygulamaları bidat ya da şirk kabul ederek eleştirmektedir: “Kur’an
Kursu hocasıyım, Kur’an’ın nesne olarak ritüellerde kullanılması tamamen dine sonradan
giren bidat dediğimiz uygulamalar. İslamiyet’te böyle şeyler yok. Kur’an’ı duvara asmak değil
okumak, anlamak, hayata uygulamak insanı korur, insana yarar sağlar. Nesneden medet
ummak şirktir. Kur’an kitabı da olsa. Ayrıca bazı özel kurslar, çocuklar Kur’an’a geçince
gösterişli partiler düzenliyor. Üzerinde Kur’an’ın, elifbanın, Kabe’nin diğer dinî unsurların
olduğu pastalar. Kur’an’ın pastanın üzerinde olması uygun değil. Hediyelik Kur’an magnetleri
vs. var. Bunlar yeni yeni çıktı, birkaç yılda. Dinde, İslamiyet’te yok bu uygulamalar, evvela
İslamiyet’te israf haram. Kur’an’a geçme partilerinin gösteriş ve israf olduğunu
düşünüyorum” (Meryem Çakır 2021). Kur’an’ın toplumsal ritüellerin büyüsel nesnesi olması
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dışında son zamanlarda popüler kültürde tüketim ve gösteriş nesnesine dönüşmesi söz
konusudur. Burada Kur’an’ın, nesne olarak “kültür endüstrisi nesnesi”ne dönüştüğü
söylenebilir. Dinî bir nesnenin tüketim nesnesine dönüşmesi toplumun tüketim toplumuna
evrilmesiyle açıklanabilir. “Tüketim toplumu; maddi refah, psişik refah ve gösteriş amaçlarıyla,
yapılan tüketimin gereksinimlerin dışına taşmasının tüm toplumu etkisi altına almasını ifade
eder” (Emiroğlu ve Aydın 2020: 1048). Kur’an-ı Kerim’e geçme partilerindeki aşırı gösteriş ve
israf da bu kapsamda değerlendirilebilir. Dinî ve manevi geçiş töreninin kültür endüstrisinde
tüketim nesnesine dönüşmesi toplumsal çözülme ve kültürel yozlaşma olarak yorumlanmalıdır.
“Marx kapitalizmi, insanın kendi ürettiği bir nesneye kendi tasarladığı bir düşünceye
yabancılaşması ve bunlara teslim olması anlamıyla meta fetişizmi olarak açıklayarak, fetişizm
ile ideoloji arasında ilişki kuran ilk düşünürdür” (Emiroğlu ve Aydın 2020: 428). Bu yönüyle
ilahi güç tarafından gönderilen Kur’an-ı Kerim ile ilgili hediyelik eşyaları üreten bireyler, kendi
ürettikleri bu dinî nesneye yabancılaşmaktadır.
R. Schechner (2015: 258), ritüel kelimesinin kompleks bir anlama sahip olduğunu
vurgulayarak “kaygan bir kelime olan kutsal ile özdeşleştirildiğini” ifade eder. R. Schechner,
(2015: 259) ritüelleştirme ağacına göre Dinî Ritüel (gözlemler-kutlamalar ve geçiş ayini)
içerinde yer verilebilir. Bir durumdan başka bir duruma geçişi ifade eden geçiş törenlerinin
bireyi, hayvanı ya da nesneyi zararlı etkilerden/nazardan korunmak amacıyla gerçekleştiğini
S.V. Örnek ise şu şekilde vurgular:
İnsan hayatında gerek biyolojik gerekse toplumsal birtakım önemli geçiş dönemleri vardır.
İnsan, hayatı boyunca bir durumdan başka bir duruma geçmektedir. Başka bir söyleyişle
bireysel hayat doğum, çocukluk, erginlik, evlenme, analık, babalık, sınıflaşma, uğraştığı işte
uzmanlaşma, ölüm gibi birbirini izleyen geçişlerden oluşmaktadır. İçlerinden doğum, erginlik,
evlenme ve ölüm gibi geçiş dönemlerinin daha çok önem kazandığı bu durumlara bir sürü âdet,
rit ve tören eşlik etmektedir. Bunların hepsinin amacı da bireyi bir durumdan başka bir duruma
geçerken tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumak ve bu geçişleri kutsamaktır. Çünkü, bir
durumdan başka bir duruma geçiş tehlikelerle doludur ve insan bu durumlarda zararlı dış etkilere
karşı açık ve güçsüzdür (2014: 101).

Nesne olarak Kur’an-ı Kerim, sözlü kültürde de kutsallıkla ilişkili olarak yer alır. Cevabı
Kur’an olan bilmece buna örnek gösterilebilir: “Saridur safran gibi/Okunur Kur’an gibi/ Ya
buni bileceksun/ Ya yarın öleceksun” (Çelik 2005: 109). Ayrıca Oğuznâme’de yer alan
“Atalarsözü Kur’an’a girmez, yanınca yel yel yarışur” (Atalar sözi Gur’an’a girmez, amma
Gur’an yanınca yalınlayın yalışur)” (Alizade 1994: 42’den akt. Çobanoğlu, 2020: 3) ile
“Atalarsözü Kur’an’a girmez yanında lök lök yelişür” (Dilçin 1945) ifadesinde ataların sözünün
kutsallığı Kur’an simgesi üzerinden vurgulandığı anlaşılmaktadır. “Gelinin cüzü gelinle gider”,
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“Avazın iyi avaz ama, okuduğun Kur’an olsa”, “Koca Tat Kur’an okumaz” (2019:
128,168,258) gibi bölgesel ağızlardan derlenen atasözleri de Kur’an’ın sözlü kültürdeki
kullanımlarına örnek gösterilebilir. “Gelinin cüzü gelinle gider” atasözündeki cüzün bir başka
ifadeyle Kur’an-ı Kerim’in doğrudan geçiş törenlerinden evlilikle ilgili ritüele gönderme
yapması açısından önemlidir. Burada Kur’an, simge olarak ritüelin kutsal nesnesine
dönüşmüştür. Atasözünde, Anadolu’da gelinlerin damat evine giderken başlarının üzerinde ya
da ellerinin altında Kur’an tutarak evlerinden çıkmaları hatırlatılmaktadır.
Metin And’ın (2015: 207) 16. Yüzyılda İstanbul Kent Saray Günlük Yaşam adlı eserinde
“İnanışlar ve Boş İnanışlar” başlığı altında Gerlach, “Türklerin kâğıtlara Kur’ân’dan sözler ve
ayetler yazarak muskalar yaptıklarını, böylesi kâğıtları boyunlarında taşırlarsa yüksek ateş,
böcek ısırma ve sokmalarından korunacaklarını, ayrıca Kur’an’dan belirli bir parça okununca
onun bir ay içinde öleceğine de inandıklarını, Sultanın bu türlü etkinlikler için yüzün üzerinde
adam kullandığını ifade eder.” Burada Kur’an-ı Kerim’in nesne olarak dinlik-büyülük yönüne
dikkat çekilmektedir. Türklerin nesne olarak Kur’an’a kutsal simge atfettiğini örneklendiren bir
başka yabancı seyyahın görüşü ise şöyledir: “Türklerde başta su, sonra da kâğıt, neredeyse
kutsal sayılırdı. Kutsal kitapları kâğıda yazıldığından, kâğıdın onların gözünde ayrı bir
saygınlığı vardı. Bu yüzden yerde atılmış boş ya da yazılı bir kâğıt görürlerse hemen kaldırır,
temiz bir yere koyarlardı” (Dernschwam’dan akt. And 2015: 208-209). Yine 16. yüzyılda
İstanbul’un sosyal, siyasi, kültürel ve dinî hayatından bahseden çalışmasında And, “Viyana
I.’de, Okul çocukları Kur’an taşırken sokaktan geçenlerden bahşiş topluyor” (And 2015: 182)
alt yazılı görsel minyatüre yer verir. Başka bir minyatürde ise “Önden giden mehter, nahıl,
Kur’ân taşıyıcı; at üstünde bir cibinlikle örtülü gelin, çevresinde harem ağaları, arkadan at
üstünde kadınlar” (Genadius & Bremen) (And 2015: 192) alt yazılı görselde düğün ritüelinde
gelin alayının önünde, başında Kur’an taşıyan bir kişi resmedilmiştir ki bu örnekler, kutsal
nesne olarak Kur’an-ı Kerim’in ritüel nesnesi olarak Osmanlı döneminde ve saray çevresinde
de kullanıldığını göstermektedir. İlaveten And’ın (2015: 208), “Damat gelini yatağa
götürdüğünde Kur’ân’dan bir sûre okumalıydı” söyleminden evlilik geçiş töreninde Kur’an-ı
Kerim’in sadece ritüel nesnesi olarak kullanılmadığı sözlerin, ayetlerin de ritüelle
ilişkilendirildiği anlaşılmaktadır.
XVIII. Yüzyıl Türkiyesinde Örf ve Âdetler adlı eserinde D’ohsson; Kur’an’ın, kutsal
nesne olarak kullanılmasını Yeminlerin Mukaddesliği Hakkında adlı bölümde bahseder:
“Müslümanlar verdikleri söze ve yeminlerine sadıktır. Yemin ederken Allah’ın adını anarlar…
Ayrıca din ve Kur’an üzerine de yemin edilir. O zaman “Dinim hakkı için…” yahut “Kur’an
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hakkı için…” derler (D’ohsson 2020: 249). Gökdemir, İslamiyet öncesi dönemde kılıç, at başı,
ayı başı ile yemin (ant) törenleri yapılırken, İslamiyet sonrası Kur’an-ı Kerim üzerine ve Allah
adına yemin verildiğini (2003: 64) ifade eder. Bu durum kültürel değişim ve senkretizm
kavramlarıyla açıklanabilir. Gündelik hayattaki “Kur’an üzerine yemin etme ve Kur’an Mushaf
çarpsın” ifadeleri bunun yansımasıdır. Türklerin İslamiyet öncesi kılıç ya da çeşitli nesneler
üzerine yemin etmesi, İslamiyet’in kabulüyle yerini kutsal nesne olan Kur’an üzerine yemin
etme düşüncesi ve eylemine bırakmıştır. Tüm bu toplumsal uygulama ve ritüeller
göstermektedir ki Kur’an-ı Kerim’in içerikten ziyade bizzat kendisi nesne olarak totemizm ve
fetişizmin etkisiyle ritüel simgesine dönüşmüştür. Ayrıca toplumsal bellekte Kur’an üzerine
yemin etme fikri, nesnenin ve sözün kutsallığı açısından halk hukukunda miras konusuyla
ilişkilendirildiği görülmektedir. Kaynak kişinin görüşü bunu açıklamaktadır:
Kız kardeşlerimle miras paylaşımıyla ilgili anlaşmazlık yaşadık. Gençliğimde kazandığım malı
mülkü o dönem babam sağ olduğu için töremiz gereği kendi üzerime değil de babamın üzerine
yaptım. Ağabeyim ilerde sorun olur yapma dedi, ama ben dinlemedim. Babam vefat edince kız
kardeşlerim Türkiye Cumhuriyeti yasaları kadın erkeğe eşit haklar veriyor deyip babamın malı
mülkünü benimle eşit paylaşmak istediler. Ben de kazanılan mal ve mülkü kendim kazanıp
babamın üzerine yaptığımı, bunun adil olmadığını söyledim. Eşit değil de üçe bir şekilde yani
şeriate uygun, atalarımızın yaptığı gibi olsun dedim. Hiçbiri anlaşmaya yanaşmadı. Ben de artık
dayanamadım, çünkü Allah’tan başka şahidim yoktu. Ya Kur’an’a el basın, yemin edin, bu senin
hakkın değil diye ya da ben yemin edeyim, dedim. Onlar da ne Kur’an’a el basarız ne de
yeminini sayarız, dediler. Bu şekilde konuşmalarına çok üzüldüm, onları Allah’a havale ettim,
o günden sonra görüşmüyorum hiçbiriyle. On yıl oldu... (Mustafa Çakır, 2020).

Yemin konusunda dikkat çeken bir başka uygulama ise törelerle ilgili olup medyada “İki aşiret
arasındaki 25 yıllık kan davası, barış töreniyle son buldu.” başlığı ile gündeme gelmiştir:
Barış için Meşeli Mahallesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında barış töreni düzenlendi.
Törene Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun, İlçe
Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Metina aşireti üyeleri ve taraflar katıldı. Pandemi
kurallarının uygulandığı törende tokalaşma olmazken, taraflar karşılıklı olarak selamlaştıktan
sonra Kuran-ı Kerim altından geçerek, barış yemini etti (https://www.haberler.com/25-yildirsuren-kan-davasi-barisla-sonuclandi).

Kur’an-ı Kerim’in toplumsal uygulama ve ritüellerde kutsal nesne simgesi olarak
kullanımına dair Osmanlı dönemine ait başkaca örnek ise Kur’an’a geçme törenleridir.
Abdülaziz Bey, Osmanlı’da Çocukların Hafızlık Merasimi başlığı altında bu uygulamadan
bahseder: “Hocası, çocuğun Kur’an-ı Kerim’in tamamını ezberlediğini pederine bildirerek
müjdeler. Pederi, hoca efendi ile konuşup aralarında kararlaştırdıkları gün ve gecesi verilecek
ziyafetin hazırlığına girişir” (2000: 67-68). Çocuğun Kur’an-ı Kerim’e geçme hadisesi başlı
başına etrafında kompleks ritüellerin şekillendiği bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu uygulamaya
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günümüzde gösteriş ve israf odaklı, içeriği ve amacı boşaltılmış partiler şeklinde tesadüf
edilmektedir. Osmanlı’da bir başka uygulama ise, çocukların mesleğe başlamasıyla ilgili olup
Erkek Çocukların Bir Tüccar veya Sanatkâr Yanına Verilerek Bir Mesleğe Başlatılması başlığı
altında örneklendirilir:
Çocuğun alınmasına aracılık eden zat, çocuğun elinden tutar, ona nasihatte bulunur. Çocuk da
önce onun elini, sonra diğer ustalarının ayrı ayrı ellerini öper, kapının yanında durur. O sırada
ipekli ve kıymetli bir futa getirilir, çocuğun beline Besmele ile kuşatılır, münasip bir yere
oturtulur. İçlerinden biri yüksek sesle Kur’an-ı Kerim’den birkaç ayet okuduktan sonra aracı
olan zat, esnaftan vefat edenlerin ve yakınlarının ruhlarına bir Fatiha okur. Kahveler içilir,
şerbetler dağıtılır, çocuk hangi usta yanına verilmişse o ustaya hitaben lonca ustası, “Usta, işte
size veriyoruz, inayet Hak’tan, hakkında himmet ve gayret sendendir” der, çocuğu ona teslim
eder. Çocuk ustasının elini öptükten sonra artık hanesine döner (Abdülaziz Bey 2000: 95-96).

Osmanlıda geçiş ritüellerinden evlilik ritinde de Kur’an-ı Kerim, kutsal nesne işlevinde
kullanılmıştır: “Nikâh akdi başlığı altında nikâh kıyılırken orada bulunanlardan ve önceden
seçilmiş olan sesi güzel iki kişi yüksek sesle Kur’an-ı Kerim’den usulünce on-on beş ayet okur,
sonra uğurlu ve hayırlı olması için eller kalkar, yapılan duaya “amin” denir, akid merasimine
son verilir” (Abdülaziz Bey 2000: 112).
Kur’an-ı Kerim, kutsal nesne olarak nazarla ilgili inanışlarda da sıklıkla
kullanılmaktadır: “Taşıt folklorundaki en büyük ortak özellik, göze ve kazaya karşı kullanılan
ögelerin çokluğudur. Tüm bunlar, sürücünün arabasıyla özdeş olduğunu gösteren birer kanıt
(Göz resmi, nazar boncuğu, maşallah yazılı para, at nalı, bebek patiği, süpürge, enam, Kur’anı Kerim vb.” (Gürkal 1981: 44). Özellikle arabalara, iş yerlerine ya da evlerin girişlerine
minyatür ya da daha büyük boyutta Kur’an-ı Kerim’in ya da Kur’an’dan ayetlerin asılması,
nesne olarak onun koruyuculuğuna inanılması kutsal simgecilik olarak yorumlanabilir. Tüm bu
uygulamalarda nesneye kutsallık atfedildiği gibi nesnenin; kişileri, hayvanları, bitkileri ve diğer
nesneleri koruyacağına da inanılmaktadır.
Günümüzdeki toplumsal uygulama ve ritüellerde Kur’an-ı Kerim; Şamanizm ve İslami
inanışların harmanlanması şeklinde karşımıza çıkmaktadır: “Lohusa ile çocuğuna albasmaması
için başvurulan çarelerden kimileri şunlardır: Lohusa ve çocuğun bulunduğu yere süpürge,
Kur’an, soğan, sarımsak, nazarlık asılır. Lohusa ile çocuğunun yastıklarının altına Kur’an,
en’am, kama, orak, bıçak, maşa, kurgu, ocaklı kılıcı, demir, makas, ekmek, soğan, erkek
pantolonu ve yeleği konur” (Örnek 1995: 145). Kur’an-ı Kerim’in kutsal nesne simgesi olarak
nazardan koruyacağına dair bir başka uygulama ise sünnet ritüelidir: “Eğer düğün evde
yapılacaksa, çocuğun kesilmesinden sonra yatacağı odası ve yatağı hazırlanır, süslenir,
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donatılır. Çocuğun yatağının ya da yatacağı odanın görünür yerlerine Kur’an, nazarlık vb.
asıldığı da sık sık rastlanılan alışkanlıklardandır” (Örnek 1995: 176).
Kutsal nesne olarak Kur’an-ı Kerim’in ritüelin bir parçası olarak en yaygın kullanıldığı
alanın evlilik geçiş töreni olduğu söylenebilir ki burada da Kur’an’ın çoğu zaman ekmek, su,
ayna gibi diğer kutsal simgecilik ifade eden nesnelerle birlikte kullanıldığı anlaşılmaktadır:
“Mesela gelin erkek evine gelmeden evvel onun önü sıra erkek evine ayna ve Kur’an-ı Kerim
gönderilir. Bu mukaddes kitap, kız evinden gider ve bunu getirene bahşiş verilir. Kuran’ın üstü
örtülüdür. Kaynana, Kur’an-ı Kerim’i sokak kapısında tutar ve gelen gelin bunun altından
geçerek yaşayacağı koca evine girer. Köylüye göre bu pratiğin uygulanmasında evlenmenin
uğurlu ve güdümlü (köylü dili ile) olması amacı ve endişesi mevcuttur” (Erdentuğ 1977: 78).
Türkiye’nin bazı bölgelerinde görülen bir görenek de “kaltuk”tur. Güvey gelinin koluna girer,
gelinin bir kolunun altına Kur’an, diğer eline ise bir bütün ekmek verilir (Erdentuğ 1977: 82).
“İç Anadolu Bölgesinde, gelin, baba evinden çıkarılırken sağ koluna Kur’an, sol koluna ekmek
sıkıştırılır. Annesi evden ekşi hamur, süpürge, oklava gibi eşyalar verir” (Santur, 1995: 195196). “Kastamonu’da koltuk merasiminde, oğlan evinin kapısının önüne gelen hakçılar gelini
içeri sokmak üzere bindikleri vesaitten inerler. Gelinin koltuğuna bir Mushaf sıkıştırıp eline
verdikleri ibrikten suyu döktürerek eşiği atlatırlar” (Koşay 1944: 238). “Kastamonu’da kızı
arabadan indirirler, bir eline Mushaf bir eline de ibrik verirler, geçeceği yola da yastık korlar”
(Koşay 1944: 240). “Lapseki’de gelin gerdek odasına girerken yengeler iki kılıcı çaprazlama
yukarıda tutarlar, yengelerden birisinin elinde ekmek o birinin elinde Kur’an vardır. Gelin
kılıcın altından geçer” (Koşay 1944: 244). “Tokat’ta, gelin güvey evine gelince kaynana
tarafından odaya getirilir. Bu sırada gelinin sağ koltuğuna Kur’an, sol koltuğuna ekmek
sıkıştırırlar. Gelinin başının üst tarafından duvara çivi çakılır. Elinden ekmek ve Kur’an alınır.
Ekmek birer lokmaya ayrılarak orada bulunan genç kızlara dağıtılır” (Koşay 1944: 261).
“Maraş’ta kız evine gelince kadınlar, içeri girip şerbet içerler. Bir kadın şerbetten bir maşrapa
alır, oğlan evindeki güveye götürür bir ayna ve bir Kur’an’la birlikte. Güvey şerbeti içer, aynaya
bakar, Kur’an’ı biraz okuyup çeyizlerin üzerine koyar” (Boratav 2015: 210). “Gelin alayı kız
evine geldiğinde kadınlar attan inerler ve birkaç tanesi kız evine girerler. Kız evine giren
kadınlar şerbet içerler ve içtikleri şerbetten bir maşrapa da oğlana yollarlar. Bu şerbeti götüren
kız, evinden bir kadın beraberinde Kur’an ve bir ayna götürür. Damat gelin gelmeden şerbetten
içer, aynaya bakar ve Kur’an’dan biraz okur, Kur’an’ı okuduktan sonra kızın serili çeyizinin
arasına koyar” (Barlas 1963: 46). “Hatay’da kaynana gelini kapıda karşılar. Yüzünü açar açmaz
ona ilk önce Kur’an-ı Kerim tutar. Sonra eline bir ayna verir. Gelin gözünü Kur’an’dan ayırınca
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hemen aynaya bakar ki bahtı ayna gibi parlak olsun” (Koşay 1944: 230). “Yozgat’ta, nikaha
başlamazdan evvel kızın başına bir Kur’an, ağzına bir anahtar, eline de ağzı açık çakı verilir.
Nikahın sonuna kadar kız bu vaziyette kalır. Kur’an’ın başa konması aktin müteyemmin ve dini
olmasına işarettir” (Koşay 1944: 95). “Kütahya’da nikâh kıyılacağı vakit, Kızın ve oğlanın
vekilleri kendisine nikâh düşmeyen biri tarafından iki şahidin huzurunda alınır. Kız vekilliğini
verirken sol eline bir ayna, sağ koluna bir parça ekmek, sol kolunun altına Kur’an-ı azimîşan
alınır” (Barlas ve Efe 1963: 40). “Düğün geleneğinde, Kur’an-ı Kerim okunurken parmakların
açık tutulması istenir. Bağlı parmaklarla iyi olan bir şeylerin bağlanılıp, ondan yararlanmasının
önleneceğine inanılır. Bu durumun büyü yapmak anlamına geldiğine inanılır” (Kalafat 2006:
176). “Kosova genelinde Türklerin gelinin eve girişinde uyguladıkları eşik âdeti mevcuttur.
Mumuşa’da görümce elinde şerbet olan bir tabak ve Kur’an-ı Kerim ile gelini karşılar. Gelinin
eline ilk önce Kur’an-ı Kerim verilir, birkaç saniye sonra her iki elinin parmakları önce sağ
sonra sol şerbete batırılarak üç kez kapının en üstüne sürülür. Sonra da sağ ayağıyla odaya
girer” (Hüdaverdi 2018: 324).“Nogay Türklerinde pazar günü kelin uzatılması (gelin
getirilmesi) günüdür. Gelin arabasına iki yengesi ve ablası da binerler. Arabayı gelinin amcası
sürer. Aynı arabaya Kur’an tutan erkek çocuk da biner” (Ekrem 1992: 94). Kur’an-ı Kerim,
aynı zamanda çeyiz nesnesi olarak da karşımıza çıkar: “Kız evinden oğlan evine yollanan
hediyeler şunlardır: üç iç gömlek, üç çorap, üç fanila, üç külot, üç pantolon gömleği, üç kravat,
bir takım en iyisinden elbiselik kumaş, Kur’an, seccade, bir düzine mendil, bir saat altın kol
düğmesi…” (Barlas 1963: 23). “Erzurum’da, kız evinden güvey için hazırlanmış olan Kur’anı Kerim, çamaşır, çorap, mintan süslü bir bohçaya konulur, buna müjde yastığı denilir. Kız,
kaynana tarafından attan indirilir ve odaya götürülür bu sırada gelinin sağ koltuğuna Kur’an,
sol koltuğuna ekmek kıstırılır. Daha sonra ekmek ve Kur’an alınır, ekmek lokmaya ayrılarak
size diye de oradakilere dağıtılır” (Koşay 1944: 225-227). “Samsun’da gelinin dindar olması
için bir koltuğuna Kur’an, nasipli olması için ise diğer koltuğunun altına ekmek verilir” (Şişman
2017: 164). Kaynak kişi de bu durumu destekler: “Kur’an-ı Kerim, kızın mutlaka çeyizinde
olurdu, sandığına koyulurdu. Kızımın nişanında bir kolunun altına ekmek, bir kolunun altına
Kur’an-ı Kerim koydular ki dini bütün ve bereketli olsun, eli yediren olsun diye. Küçük Kur’an,
bebeğin beşiğinde muhakkak olur. Bebeği üç harflilerden her şeyden korur, öyle bir inanç var.
Arabalara bu küçük Kur’an koyulur ki kaza bela olmasın, nazardan her şeyden korusun diye”
(Ayşe Kasapçı Yılmaz 2020). Kur’an-ı Kerim’i gelinin evinden damadın evine getirene bahşiş
verilmesi, gelinin damat evine girerken kaynananın tuttuğu Kur’an’ın altından geçmesi, gelinin
sağ kolunun altına Kur’an/mushaf sol koluna ekmek, ayna ya da ibriğin verilmesi, Kur’an’ı
okuduktan sonra gelinin hemen aynaya bakması, gelinin çeyizinde Kur’an’ın olması, nikâh
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kıyılırken Kur’an okunduğu esnada parmakların açık tutulması, nikâh esnasında Kur’an’ın başa
konulması gibi birçok uygulamada Kur’an-ı Kerim; kılıç, ekmek, su, şerbet, ayna, ibrik,
anahtar, çakı, nazar boncuğu gibi kutsal nesne olarak simgesel bir işleve sahiptir. Taşıdığı
simgesel anlam; evliliğin uğurlu ve gelinin dindar olması yönündeki beklenti olup aynı
zamanda gelin ve damadın büyüden etkilenmesini engelleme ve nazardan korunmaya
yöneliktir.
Kutsal nesne simgeciliği dışında Kur’an-ı Kerim, kutsal içeriğinden dolayı da ritüellerde
kullanılır. Bu durum, İslam dininin gerektirdiği gibi Kur’an-ı Kerim’in topluluğa okunması ve
dinlenmesi şeklindedir. “Muhafazakâr düğünler, Kur’an tilavetiyle başlar. Ardından bir din
görevlisi/ilahiyatçı tarafından dini içerikli bir sohbet gerçekleştirilir” (Şişman 2017: 185).
“Canik ilçesine bağlı Gebi yöresi köylerinde ise düğünler daha çok içkisiz olur ve bu
düğünlerde daha çok Kur’an okutulur, mevlit töreni icra edilirdi” (Şişman 2017: 159). Kur’an’ı
Kerim her ne kadar nesne olarak kullanılmasa da içerik olarak nihayetinde toplumsal dinî bir
pratiğin oluşmasını, kişilerin bir araya gelmesini sağlamaktadır. Burada Kur’an’ın “dinî
toplanma merasimi” işlevinde kullanıldığı söylenebilir.
Ölüm ritüelinde de benzer şekilde Kur’an-ı Kerim, kutsal nesne olmaktan ziyade içerik
olarak İslami pratikle karşımıza çıkar. Ölen kişinin arkasından Kur’an okunması veyahut
hediye olarak Kur’an dağıtılması gibi. “Bu tür işlemler içerisinde tipik ve yaygın olanlar,
ölünün gözlerinin kapatılması, çenesinin bağlanması, başının kıble yönüne çevrilmesi,
ayaklarının yan yana getirilmesi, ellerinin yanlara ya da göbek üstüne konulması;
üstündekilerin soyulması, ‘rahat döşeği’ne alınması; karnına bıçak, demir, makas, bakır vb.
konması; bulunduğu odanın pencerelerinin açılması ve aydınlatılması, başucunda Kur’an
okunmasıdır” (Örnek, 1995: 214). “Ayrıca ölünün ‘elli ikinci’ gününde de mevlit okutulur,
Kur’an okunur, ‘elli ikinci duası’ okunur, dua edilir, yemek verilir, helva dağıtılır” (Örnek
1995: 220). Burada da Kur’an, dinî merasim işlevinde kullanılmıştır.
Sonuç
Gündelik hayatın sıradan birçok nesnesi, toplumsal uygulama ve ritüellerde kutsal ritüel
nesnesine dönüşmektedir. Farklı kültürlerle etkileşime geçen milletler, yeni kültürün kutsal
nesnelerini eski inanışlarıyla harmanlayarak özgün formlar ortaya çıkarır. Kimi zaman eski
kutsal eşyalar tamamen terk edilerek yerini yeni kültürün kutsal nesneleri alırken kimi durumda
ise hem eski hem de yeni nesne birlikte ritüelin kutsalı olur. İslam dinini benimseyerek yeni
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kültür dairesine giren Türkler için Kur’an-ı Kerim’in nesne olarak ritüelin kutsalına dönüştüğü,
kitabın bizzat kendinin nesne olarak ritüellere eklemlendiği tespit edilmiştir.
Kur’an-ı Kerim, hem kutsal nesne simgesi olarak Şamanizm ile ilişkili hem de içerik
odaklı toplumsal pratiklerde doğumdan ölüm eşiğine değin geniş bir yelpazede
kullanılmaktadır. İslamiyet’i kabul eden Türklerin Kur’an-ı Kerim’in ritüel nesnesi, kültür
endüstrisi nesnesi ve dinî merasim nesnesi olmak üzere üç ayrı işlevde kullandığı belirlenmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in ritüel nesnesi olarak Şamanizm, totemizm ve fetişizm kavramları ile
ilgili toplumsal uygulama ve ritüellerde kullanıldığına dair tespit edilen pratikler şunlardır:
Çocuğa Kur’an’dan ad verilmesi, çocuğun göbek bağının Kur’an’ın içinde saklanılması,
Kur’an’ın tozunun bebeğin ağzına sürülmesi; bebeğin, lohusa kadının, sünnet olan çocuğun
nazardan ve kötü ruhlardan korunması için beşikte, duvarda ya da kıyafetlerde Kur’an
bulundurulması, diş hediğinde tepsinin içine Kur’an konulması, Kur’an üzerine yemin edilmesi,
düşman ailelerin barışmasında, gelinin çeyizinde Kur’an olması, gelin evden çıkarken sağ
kolundan ya da başından Kur’an geçirilmesi, kaynananın gelinin yüzüne Kur’an tutması,
gelinin damat evine girerken Kur’an’a baktıktan sonra aynaya bakması, nikâh kıyılırken
Kur’an’ın bulunması, damadın gerdekten önce Kur’an okuması gibi. Bu ritüellerde Kur’an’ın
Türklerin İslamiyet öncesi inanışlarıyla iç içe geçtiği tespit edilmiştir. Ayrıca büyü bozmak ve
büyü yapmak, kurşun dökmek, nazardan korunmak ve halk hekimliği dışında ev, araba, dolmuş,
iş yeri gibi mekânlarda da koruyucu nesne işlevinde kullanılmıştır.
Kur’an-ı Kerim’in toplumsal uygulamalarda kullanıldığı ve son dönemlerde
popülerleşmeye başlayan bir başka uygulama ise Kur’an’ın kültür endüstri nesnesi olmasıyla
ilgilidir. Kur’an’a geçen çocuklar için tertip edilen gösterişli partiler, Kur’an’ın kitap olarak ya
da Kur’an’dan ayetlerin şeklen yazıldığı pastalar, hediyelik eşyalar, Kur’an’ın günümüzde
tüketim nesnesine dönüştüğünü göstermektedir. Kur’an-ı Kerim, ritüelin mistik nesnesi
olmaktan ziyade tüketim nesnesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum, kültür endüstrisinin
geldiği son nokta olarak eleştirel açıdan değerlendirilmesi gerekir. Kültür endüstrisinin
nesnesine dönüşen Kur’an’a, bireylerin yabancılaştığı söylenebilir.
Toplumsal bellekte nesne olarak Kur’an’ı Kerim’e yüklenen anlam ve işlevin zamanla
değişmesi; İslamiyet’in kabulü ve günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesi ile kısaca
dinî ve küreselleşme kaynaklı olarak kültürel değişim kavramıyla açıklanabilir.
İslamiyet’i benimseyen diğer milletlerin nesne olarak Kur’an-ı Kerim’i, ritüelin “kutsal
nesnesi” olarak kullanıp kullanmadığı ya da nasıl bir işlevde kullandığı, kültürler arası benzerlik
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ve farklılıkların tespiti açısından önemlidir. Ayrıca diğer Müslüman Türk topluluklarındaki
inanışların belirlenmesi ve mukayese edilmesi de bu bağlamda yararlı olacaktır. Bu yönüyle
araştırmamızın yapılacak karşılaştırmalı halkbilim çalışmalarına da katkı sağlaması kuvvetle
muhtemeldir.
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KUTADGU BİLİG’DE ADIN ÖLÜMSÜZLÜĞÜ ÜZERİNE ONTOLOJİK BİR
YAKLAŞIM
Dr. Öğretim Üyesi, Emine ÇAKIR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, ,
ORCID 0000-0003-2196-5592
ÖZET
Türk-İslam kültür ve edebiyatının ilk yazılı kaynaklarından biri olan Karahanlı dönemine ait
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri; dilbilim, halkbilim, hukuk, sosyoloji, siyaset,
eğitim, felsefe gibi birçok disiplin tarafından incelenmiştir. Bu çalışmada Kutadgu Bilig
halkbilimi ve ontoloji kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada kişinin adının biyolojik varlığından
bağımsız olarak nasıl ve neden sonlu ya da sonsuz olabileceğinin yanıtı aranmıştır. Adın
ölümsüz olacağı düşüncesi sözlü ve yazılı anlatımlarda karşımıza çıkan bir olgudur. İyi ad
alanın kut sahibi olduğu ve toplum tarafından alkışlandığı, kendi ölse bile adının
ölümsüzleştiği, kültürel bellekte unutulmadığı vurgulanırken; kötü ad alanın ise kargışlanarak
adının sanının unutularak cezalandırıldığı belirtilmiştir. Konu, Alain Badiou’nun “aşk, sanat,
bilim, politika” olarak ifade ettiği hakikat kuramına göre değerlendirilmiştir. Buna göre
Kutadgu Bilig’deki yöneticilerin hakikatinin “siyaset” iken Yusuf Has Hacib’in bizzat
kendisinin Kutadgu Bilig’i meydana getirmesindeki hakikatin “bilim” olduğu söylenebilir.
Yönetici/idareci iyi bir siyasetle ölse bile hakikatini korur, adını/varlığını toplumsal bellekte
ölümsüzleştirir. Yusuf Has Hacib, aynı zamanda eserinin gelecekteki okuru olarak gördüğü
idarecilerin iyi bir siyasetle adlarının nasıl ölümsüz olabileceğinin formülünü sunarken töre ve
ahlaki normların gerekliliğini ortaya koyar. Kazanılan ölümsüzlük, sosyal ölümsüzlük ve
zamansal ölümsüzlük olarak belirtilebilecek kavramlar, kişinin ölümünden sonra insanlığa;
yararlı yapıtlar, düşünceler, teknolojik ve bilimsel araç-gereçler, sanat eserleri üretmekle
mümkün olabileceği söylenebilir. Toplumsal bellekte memleketi kötü idare eden, kötü kanunlar
koyan, aceleci, hiddetli, cimri, vefasız, inatçı, yalancı, akılsız, bilgisiz; yolculara ve kervanlara
iyi davranmayan, İslamiyet’i yaymayan, çok arkadaş ve dost edinmeyen, kötü insanları kendine
yakın tutan yöneticilerin adı unutularak cezalandırılacak ve bu niteliklerin tam tersi olan
kişiler/yöneticiler ise kendileri biyolojik olarak ölseler bile adları, iyi anılarak ölümsüzlük
kazanacaktır. Bu bağlamda yöneticinin ölümsüzlüğünün iyi vasıflarla donanmak ve anılmakla
mümkün olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Halkbilim, Kutadgu Bilig, ontoloji, hakikat kuramı, iyi ad ve ölümsüzlük.
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AN ONTOLOGICAL APPROACH TO THE IMMORTALITY OF THE NAME IN
KUTADGU BILIG

ABSTRACT
One of the first written sources of Turkish-Islamic culture and literature is Yusuf Has Hacib’s
Kutadgu Bilig, which belongs to the Karakhanid period. The work, which has been examined
by many disciplines such as linguistics, folklore, law, sociology, politics, education,
philosophy, is discussed within the scope of folklore and ontology in this study. The answer is
sought for how and why a person’s name can be finite or infinite, independent of its biological
existence. The idea that the name will be immortal is a phenomenon that we encounter in oral
and written expressions. While emphasizing that the person with a good name is blessed and
applauded by the society, his name becomes immortal even if he dies, and is not forgotten in
the cultural memory; It was stated that those who took a bad name were confused and punished
by forgetting the presumption of their name. The subject has been evaluated according to the
theory of truth, which Alain Badiou describes as “love, art, science, politics”. Accordingly, it
can be said that while the truth of the rulers in Kutadgu Bilig is politics, the truth in Yusuf Has
Hacib’s own creation of Kutadgu Bilig is science. Even if the manager/administrator dies with
a good policy, he preserves his truth and immortalizes his name/existence. Yusuf Has Hacib
also emphasizes the necessity of customs and moral norms while presenting the formula of how
the names of the rulers who will be the future readers of his work can be immortalized with a
good policy. The concepts that can be defined as attained immortality, social immortality and
temporal immortality are given to humanity after the death of the person; It is possible to
produce useful works, ideas, technological and scientific tools, and works of art. If a person is
remembered in social and cultural memory after death, even if he lived centuries ago, he exists
and is eternal. In other words, the immortality of the name is possible by being remembered
with good qualities.
Keywords: Folklore, Kutadgu Bilig, ontology, theory of truth, good name and immortality.
GİRİŞ
Türk kültür ve edebiyat tarihinin ilk yazılı kaynaklarından biri olan Kutadgu Bilig, Yusuf Has
Hacib tarafından 1069 yılında yazılmıştır. “UNESCO 39. Genel Konferansı APX
Komisyonu’nda 2018-2019 yılı için 48. Anma ve Kutlama Yıl Dönümü Programına kabul
edilmiş, bu kapsamda Türkiye’nin önerisi, Azerbaycan ve Kazakistan’ın desteğiyle 2019 yılı
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için Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. Yıl Dönümü, UNESCO Anma
ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına”5 alınmıştır. Yaklaşık bin yıl önce yazılan ve hemen her
alanda güncelliğini koruyan ve dilbilim, halkbilim, hukuk, sosyoloji, siyaset, eğitim, felsefe
gibi birçok disiplin kapsamında incelenen eser, bu çalışmada halkbilimi ve felsefe disiplinleri
odağında ele alınmış, Kutadgu Bilig’de geçen iyi ve kötü ad alma eylemi; kişinin sonlu ya da
sonsuzluğu ile ilişkilendirilmiş, adın ölümlü ya da ölümsüz olması üzerinde durulmuştur.
Çalışmada, öncelikle Kutadgu Bilig’de sıkça vurgulanan adla ilgili deyim ve atasözleri tespit
edilmiş, sonrasında bunların kut ve töreyle ilişkisi belirlenmiştir. Bireyin biyolojik varlığından
bağımsız olarak adın ölümlü ve ölümsüz olma niteliğini vurgulayan Yusuf Has Hacib, adla
ilgili deyimler üzerinden özellikle yöneticilerin nasıl olması gerektiğine dair bilgi verir. Ad
alma ve ad verme, toplumsal bir olgu olup etrafında birçok inanç ve ritüeli barındırır, fakat bu
araştırmadaki amaç toplumun kişilere neden ve hangi adı verdiğine dair inanç ve ritüellerden
ziyade, “kişinin adının biyolojik varlığından bağımsız olarak nasıl ve neden ölümlü ve ölümsüz
olabileceğine” yanıt aramaktır.
Varlığın var olup olmadığı, varsa nasıl, niçin ve ne kadar olduğu, felsefe tarihinin geçmişten
bugüne tartıştığı önemli konulardandır. Varlık felsefesi kapsamında incelenen bu sorular, daha
çok ontoloji adı verilen kavram odağında tartışılmıştır. Çüçen ontoloji terimini, “etimolojik
olarak var olanın veya varlığın bilimi ve her şey için geçerli olan en genel bilim” (2018, s. 205)
olarak tanımlar. “Aristoteles’in ilk felsefesinde; yani metafiziğinde incelediği bir konu da
doğanın ötesinde ve üstünde tüm varlıkların ve hareketlerinin ilk kaynağı olan bir varlık; yani
Tanrı’dır” (Çüçen, 2018, s. 206). Burada bahsedilen varlığın ilk kaynağı olan Tanrı düşüncesi
ile, geleneksel otoritede Tanrı’nın kendisine kut verdiğine inanılan ve Kutadgu Bilig’de söz
edilen ideal yönetici ilişkilidir. Çüçen (2018, s. 214), “Ontolojik realizm ile ilişkili olarak katı
realizm’e göre zihnimizin ve düşüncemizin dışında gerçekten tümel varlıklar vardır. Platon, bu
dünyada ‘iyilik’ diye nitelendirdiğimiz hiçbir şey yoktur; çünkü iyi diye gösterebileceğimiz her
şey değişim ve bozuluşun içinde yok olmaktadır. Fakat ‘iyilik’ in kendisi hiçbir zaman yok
olmayan bir ‘idea’ olarak bizim zihnimizin dışında gerçekten vardır” diyerek iyiliğin
ölümsüzlüğüne dikkat çeker.
Geçmiş dönemlerde yaşamış bir kişinin varlığının delili nedir? Örneğin; Türk halk
edebiyatındaki Kerem ile Aslı’yı bugüne taşıyan dillere destan bir aşk hikâyesi olması mıdır
yoksa hikâyeyi anıştıran şiir, resim, müzik gibi sanat eserleri mi? Bazı kişileri, tarihi
değiştirecek karizmatik bir lider olduğu için ya da tarihe yön veren bir mucit olduğu için mi
5

Bkz: http://www.unesco.org.tr/Home/AnnouncementDetail/40.
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ölse bile [uzun yıllar] hatırlarız/unutmayız? O hâlde varlığı var kılan hakikat nedir? Alain
Badiou’ya göre6 “insan dört hakikat kapasitesine sahiptir: politika, bilim, sanat ve aşk. Felsefe
bu hakikatleri bir arada düşünme pratiğidir” (Etil, 2013, s. 244). Bu bakımdan Kutadgu Bilig’in
siyasetname türünde bir eser olduğu göz önünde tutulursa eserde idealize edilen yöneticinin
hakikatinin Badiou’nun bu hakikat ölçeğine göre “politika” olduğu söylenebilir. İyi politikacı
ölse bile, karizmatik lider olması yönüyle hakikatini korumuş, adını/varlığını ölümsüzleştirmiş
olur. Bu durumda kişinin adı, kendi ölümünden sonra ruhun ölümsüzlüğüne dönüşmekte; bir
başka ifadeyle reel varlık ideal varlıkla açıklanabilmektedir. Kutadgu Bilig’deki yöneticinin
hakikati politikadır, fakat Yusuf Has Hacib’in bu eseri yazma gayesindeki hakikat neydi, sorusu
akla gelmektedir. Yusuf Has Hacib’in de tıpkı bilim ya da sanat eseri vücuda getiren ve
öldükten sonra anılmak isteyen kişiler gibi, siyaset bilimi nitelikli yapıtıyla toplumsal bellekte
bilimle ölümsüzleşmek istemesi kuvvetle muhtemeldir. O, bunu yazılı kültürün gücüyle
yapabileceğinin yani sözü, yazıya aktararak kalıcı olabileceğinin farkındadır. Lefebvre (2007,
s. 17), “Yazı gündelik hayatı kayda geçirilmiş ve düzenlenmiş olarak sunar. Söz uçucudur;
yalnızca özel bir kayıt ve şarta bağlanmış olan şeyler varlığını sürdürür”, derken yazının gücünü
ortaya koyar. Yusuf Has Hacib, kişinin adının sözlü kültür ortamından yazılı kültür ortamına
aktarılması ve kültürel bellekte iyi ad bırakmasıyla mümkün olabileceğini şu şekilde ifade eder:
“Bu hakanın adı kitaba yazıldı/Ey devletli hükümdar, bu ad ebedi kaldı” (2008, s.109) ve
“Öleceğini bilerek kendisi için hazırlık yapmış/adını kitaplara geçirerek yaşayanlara bırakmış”
(2008, s.131). Buradan da anlaşılacağı üzere sözlü kültür ortamından yazılı kültür ortamına
aktarma eylemini Yusuf Has Hacib bizzat kendi yaparak sadece idarecilerin adını
ölümsüzleştirmekle kalmaz, yapıtın müellifi olarak kendini de “ebedileştirmiş” olur. Bu
düşünce, sözlü ve yazılı kültür etkileşimini ortaya koyması açısından da önemlidir. Ayrıca
Yusuf Has Hacib, “Kitabın adını Kutadgu Bilig koydum/Okuyana kutlu olsun ve elinden
tutsun” (2008, s.131) ve “İster bin yıl yaşa, ister on sekiz, bir gün öleceksin/Eser olarak iyi ad
bırakmaya çalış” (2008, s. 819) derken eserin yazılış amacını, kut ile ad arasında ilişki kurarak
açıklar. Ayrıca insanın ömrünün sınırlı olmasına karşın, şayet iyi bir ad/eser bırakırsa bunun
kalıcı olacağını vurgular ve yazdığı Kutadgu Bilig’in de bu yönüyle okunmasını ister. Yusuf
Has Hacib’in burada belirttiği eserinin okuyana kut sağlaması ve yardımcı olması (elinden
tutması) yönündeki dua ve temennisi aslında onun öldükten sonra da eseri ile okur arasında
manevi bir bağ kurmak istemesi şeklinde yorumlanabilir. Badio’nun hakikat kuramına göre ise
Badiou'ya göre her bir hakikat kendinde tekil ve sonsuzdur, diğer hakikat prosedürlerinin tarihlerinden bağımsızdır, onlara
karşı ilgisizdir ve biz bir hakikatin gerçekleşebileceği sonsuz alanlardan sadece dört tanesi bilebiliriz: aşk, bilim, sanat ve
politika (2009’dan akt. Yenisoy, 2015, s. 120). Platon ise (2017, s. 317); Devlet adlı eserinde insanın hakikatini üç çeşit insan
vardır diyerek açıklar: “bilgisever, ünsever ve parasever”.
6
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Yusuf Has Hacib, yapıtını her ne kadar edebî tarzda yazmış olsa da onun gayesi yani hakikati
[siyasi] bilim’dir. Aynı şekilde Nizamü’l Mülk’ün Siyasetname adlı eserinde de yazar-eserokuyucu arasında manevi bir bağ kurma çabasında olduğu görülür: “Eser gelmişleri yâd eder,
gelmemişlerden bahseder” (Nizamü’l Mülk, 2017, s. 345), “Bir tek padişah ve buyruk sahibi
yoktur ki bu kitabı görmezden gele. Özellikle şu devr u devran içinde kitap ne kadar sıklıkla
okunsa din ve dünya işlerindeki teyakkuzları artar da artar ve dahi dostu düşmandan
ayırmaktaki ustalıkları pekişir” (Nizamü’l Mülk, 2017, s. 4). Her iki müellif de eserlerinin
okuyucuya hem bu dünyada hem de ahirette yardımcı olacağı konusunda hemfikirdir.
Tek tanrılı dinlere göre, insan iki ögeden yaratılmıştır: ruh ve beden. Beden ölümlü, ruh
ölümsüzdür (Çüçen, 2018, s. 344). Kutadgu Bilig’deki [iyi] yöneticinin adı; bedenen ölse bile
ruhu, hem ölümden sonra bir hayatın varlığı kabul edilmesi yönüyle hem de fiziki dünyada
zihinlerde; bir başka ifadeyle toplumsal bellekte anıldığı müddetçe ölümsüz kabul edilir.
“Dinlerin uzun zamandan beri söylediği gibi sonsuz oluyorsak, bunun nedeni, düşüncemizin
bedenden ayrılabilmesidir. Bedenimiz kuşkusuz sonludur, apaçık sınırları vardır ve ölür.
Düşüncemizin belki sınırları yoktur, çünkü sonsuzu düşünmeye muktedirdir. Düşüncenin
bedenden ayrılabildiğine inanıyorsanız, sonsuz ya da ebedi olmaya muktedir olduğumuzu
düşünebilirsiniz. Dinlerin öğrettiği budur” (Badiou, 2017, s. 38). Bu durumda varlığın özünü
beden ve ruh ile açıklayan araştırmacılara göre bedenin ölümü, ruhdan bağımsızdır. Yusuf Has
Hacib de İslamiyet’in dünya ve ahiret inancı gereği, maddenin özünü ruh ve beden olarak görür.
Bu durumda ona göre kişinin adının sonsuz olması bedenle değil, ruhla ilgili bir durumdur.
Badiou’nun (2017, s. 42); Sonlu ve Sonsuz adlı çalışmasında dile getirdiği “Bazı ünlü kişiler
öldüğünde, isimleri yüzyılları kat ediyor, bazen bin yılları; ismimiz ve düşüncemiz sürüp
gidiyorsa, sonlu olduğumuzu gerçekten söyleyemeyiz” ifadesi çalışmadaki yaklaşımımızla
doğrudan ilgilidir. Badiou, “Anı, bellek, öğrenim sayesinde hâlâ iki bin yıl önce yazılmış
kitapları okuduğumuz yazı vardır. Burada söz konusu olan nedir? Düşünce. Bir kişi -ya da pek
çok kişi- hâlâ o insanın yazmış, yapmış olduklarını düşündüğüne göre, o insan bir şekilde
yaşamaya devam etmektedir. Bir yaşamın insanların düşüncesinde devam ettiğini
söyleyebiliriz, ama gördüğün üzere bu yaşam bedensel değildir. Süren, düşüncedir, çünkü o bir
sonsuz fikrine sahiptir. Bir şey sürenin belleği sayesinde sürüp gidebilir, ama bedene bağlı
bireysel, kişisel yaşam yine de sona erer (Badiou, 2017, s. 42-43). Görüldüğü üzere beden ölse
dahi kişinin düşüncede yaşaması onu sonsuz kılmaktadır. Kısaca düşüncede yaşayan; “vardır”.
Descartes’in “Düşünüyorum o hâlde varım” sözü bu bağlamda; kişinin adı ve düşünceleri
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“düşünülüyorsa vardır” şeklinde yorumlanabilir. Kişi bedenen ölse bile düşünüldüğü müddetçe
aşkın olarak var olmaya devam edecektir.
Siyaset felsefesi açısından bakıldığında ise “geleneksel otorite, karizmatik otorite, demokratik
ve hukuksal otorite” olmak üzere üç türlü otoriteden söz edilebilir. “Genellikle geleneksel
otorite, otoritenin tanrısallık boyut içerdiğini öne sürer. Kral, padişah, şeyh, hakan, imparator
gibi geleneksel otorite gücünü elinde bulunduran yöneticiler, bu gücün onlara Tanrı tarafından
verildiğine de inanırlar. Yöneticiler, Tanrı’nın yeryüzündeki temsilcileri olarak toplumu
yönettikleri inancına sahiptirler. Bu tür tanrısallık boyutu, geleneksel otoriteyi, teokrasi
anlayışına yaklaştırır” (Çüçen, 2018, s. 312). Bu bakımdan Kutadgu Bilig’deki yöneticinin, kut
sahibi olması yönüyle iktidarını Tanrı’dan aldığı ve geleneksel otoriteyi temsil ettiği
söylenebilir. Her ne kadar Kutadgu Bilig’deki yönetici geleneksel olsa da toplumsal bellekte
ölümsüzleşmesi karizmatik lider olmasıyla mümkün gözükmektedir. “Karizmatik otorite:
Karizma, ‘lütuf, Tanrı vergisi’ anlamına gelir. Bu tür otoriteye sahip lider ve yöneticiler, bu
özelliklerini doğumla getirirler. Bu tür olağanüstü özelliklerin bu insanlarda var olduğu kabul
edilir. Karizmatik otorite, doğrudan doğruya liderin kişisel özelliklerine ve eylemlerine
bağlıdır” (Çüçen, 2018, s. 313). Yönetici, geleneksel otorite ile başa geçmiş olsa bile iyi
vasıfları ve eylemleri yani karizmatik kişiliğiyle iyi ad alarak toplumsal bellekte
ölümsüzleşmektedir.
“Kişiliği oluşturan özelliklerden biri olarak kabul edilen ad, sadece sosyal bir kişiliği temsil
etmez; aynı zamanda majik ve mistik bir kudreti de ifade eder” (Örnek, 2017, s. 17). Adın
ölümsüz olma düşüncesi, bu mistik ve majik düşüncenin yanı sıra atalar kültüyle de ilgilidir.
Kişinin ölse dahi adının ölümsüz olacağı düşüncesine sözlü ve yazılı kaynaklarda da
rastlanılmaktadır: Edib Ahmed Yükneki’nin Atabetü’l Hakayık adlı eserin sonunda eseri yazma
amacını ifade ederken adının ölümsüz olması yönündeki temenniyi şu şekilde dile getirir:
“Onun için çıkardım bu Türkçe kitabı/ İster yeterli bul ey dost, isterse ekle/ Değerli ve seçkin
sözlerle yazdım/ Ben gidersem adım kalsın diye” (Edib Ahmed Yükneki, 2017, s. 38). Benzer
bir şekilde Şehriyar da Heyder Baba’ya Selam adlı şiirinde “insan gider (ölür), adı kalır”
düşüncesi vurgulanır: “Heyder Baba Nene Kız’ın gözleri/ Rahşende’nin şirin şirin sözleri/
Türkî dedim ohusunlar özleri/ Bilsinler ki adam gider ad kalar/ Yahşı pişten ağızda bir dad
kalar” ve “Heyder Baba dünya yalan dünyadı/ Süleyman’nan, Nuh’dan kalan dünyadı/ Oğul
doğan, derde salan dünyadı/Her kimsiye her ne verüp alupdı/ Eflatun’nan bir kuru ad kalupdı
(Ateş, 1964, s. 28, 31). Salburcuoğlu’nun “Muhannetin nesi kalır dünyada/ Mert ölürse kalır
adıyla şanı” (Dilçin, 1945, s.155) beyitinde ve Âşık Veysel’in Dostlar Beni Hatırlasın şiirinde
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de karşımıza çıkar: “Ben giderim adım kalır/Dostlar beni hatırlasın/Düğün olur bayram
gelir/Dostlar beni hatırlasın” (Kaya, 2011, s. 266); Orhan Veli’nin “Kitabe-i Seng-i Mezar” adlı
şiirinde ise “Kendi gitti/İsmi bile kalmadı yadigâr” (Kanık, 2004, s. 47) derken daha farklı bir
vurgu söz konusudur ki burada hem beden hem ad ölümlüdür. Bu örnekleri çoğaltmak
mümkündür. Şairlerin zihninde adın ölümlü ya da ölümsüz olmasına yönelik bir kabulün varlığı
anlaşılmaktadır. Sözlü kültür ortamında “Eşek ölür, kalır semeri; insan ölür kalır eseri”, “At
ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır” gibi atasözleri de insanın özellikle eseri ve şanıyla
toplumsal bellekte kalıcı olacağını ifade eden kültürel belleğin nazma yansıyan ifadeleridir.
Âşık Veysel’in Kara Toprak şiirinde “Her kim ki olursa bu sırra mazhar/ Dünyaya bırakır ölmez
bir eser” (Kaya, 2011, s. 303); söylemindeki “ölmez eser” vurgusu da aynı açıdan
değerlendirilebilir. Burada bahsedilen edebî ifadelerden hareketle, adın ölümsüz olması ve adın
kalması konusunda şair ve yazarların hakikatinin Badiou’nın hakikat kuramına göre “sanat”
olduğu söylenebilir.
Ölümsüzlükle ilişkilendirebileceğimiz iki kavram vardır. Kazanılan ölümsüzlük ve sosyal
ölümsüzlük. Kişinin ölmeden önce arkasında insanlığa bıraktığı yararlı yapıtlar, düşünceler,
araç-gereçler sayesinde toplumsal belleğe kazınacağına inanılır ve bu durum sosyal ölümsüzlük
olarak nitelenir. İ. Hökelekli, ölümsüzlüğü; “maddi ölümsüzlük, biyolojik ölümsüzlük, sosyal
ölümsüzlük, ruhi ölümsüzlük, ferdi-şahsi ölümsüzlük” başlıkları altında inceler. Sosyal
ölümsüzlük; kimi insanlar kendilerinin ölümünden sonra geride başkalarına faydalı olacak
eserler ve çalışmalar bırakmakla ölümsüz olacaklarına inanırlar. Guyau, bizim ölümümüzden
sonra hayatın bizsiz, fakat biraz da bizimle sürüp gideceğini söyler. Hayat kaynağı olan kâinatı
ahlak faaliyetimizle ayakta tutmak için “yoğun ve çeşitli hayat yaşamak” gerektiğini düşünür.
Ateist varoluşçu filozoflar da benzer bir şekilde, “sanat eseri vasıtasıyla ölüm ve sonluluktan
kurtulma”dan söz ederler (akt. Hökelekli, 1991, s. 163-164). “Kazanılan ölümsüzlük ise,
bireyin benliğini hem teorik hem de pratik anlamda sürekli olarak geliştirmesi, zenginleştirmesi
ve olgunlaştırmasının bir sonucu olarak ayrıcalıklı bir pozisyona ulaşma olarak ifade edilebilir”
(Gündoğan, 2019, s. 607). Beden ve ruh gibi iki ögeden meydana gelen insan varlığının özsel
bileşeninin ruh olup, ölüm geldiğinde, ölenin yalnızca beden olduğunu öne süren bir inanç ya
da anlayış çerçevesi içinde ifadesini bulan ölümsüzlük ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi ruhun,
beden öldükten sonra, var olmaya devam etmesinden oluşan “zamansal ölümsüzlük”tür.
İkincisi ise, ruhun, bedenin ölümünden sonra, zaman dışı bir varlık statüsü kazanıp, daha
yüksek bir düzeyde var olmasından oluşan “ebediyete göçüş”tür (akt. Yazoğlu, 1999, s. 33). Bu
durumda Kutadgu Bilig’deki ölümsüzlük; zamansal ölümsüzlük olarak belirtilebilir. Badiou,
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“Bir insan sonsuz olabilir mi, sonsuz hâline gelebilir mi?” diye sorar ve bunu şu şekilde yanıtlar:
“İnsanda bir sonsuz olma fikri vardır, çünkü insan sonsuzu çok uzun zamandır düşünüyor.
Sonsuz bir Tanrı olduğunu düşünmüştür, belki sonsuz bir sayı olduğunu düşünmüştür, sanal
sonsuz ve edimsel sonsuz üzerine çalışmıştır. İnsan sonsuzu düşünür. Sorun, sonsuz
düşünüldüğü için sonsuz olup olmadığıdır. Bazı filozoflar, sonsuzu düşündüğümüz için,
sonsuzla gerçek bir ilişkiye girdiğimizi, içimizde bir şeyin sonsuz olduğunu düşünür. Örneğin,
Descartes, sonlu olan bizlerin içinde sonlu fikri olduğu için, sonsuzla bir iletişimin olması
gerektiğini söyler…Madem sonsuzu düşünüyoruz, onunla ilişkide olduğumuzu düşünebiliriz”
(2017, s. 37-38). Bu yönüyle sonsuzluk kavramının bizzat kendini düşünmek ve buna atıf
yapmak, sonsuzluğu kabul etmek anlamına gelmektedir.
Yusuf Has Hacib’in ideal yöneticinin ölümsüzlüğü ile toplumsal bellekte hatırlanması arasında
kurduğu ilişki, Badiou’nun insanı “düşünce yoluyla sonsuzun efendisi” (Badiou, 2017, s. 28)
olarak görmesiyle örtüşmektedir.
Farklı milletlerin Edebü’l Mülük, Pendname-i Mülük, Zinetü’l Ümera ve Şahmane-i Türkî,
Turanlıların ise Kutadgu Bilig adını verdikleri eserin (Arat, 2008) Türkiye Türkçesi’ne
aktarılmış metninde karşımıza çıkan adla ilgili deyimler şunlardır: “ad almak, ad bırakmak, ad
koymak, ad verilmek, ad vermek, adı anılmak, adı büyük olmak, adı canlı kalmak, adı çıkmak,
adı değersiz olmak, adı dolaşmak, adı duyulmak, adı dünyaya yayılmak, adı iyi olmak, adı
kalmak, adı konmak, adı kötü kalmak, adı kötüye çıkmak, adı oğluna kalmak, adı övülmek, adı
sanı silinmek, adı sonsuza kalmak, adı sövülmek, adı ünlenmek, adı ünlü olmak, adı var, adı ve
kutu sonsuza kalmak, adı yalancıya çıkmak, adı yayılmak, adı ölümsüz olmak, adına yaraşmak,
adını anmak, adını bırakmak, adını büyütmek, adını diri tutmak, adını duyurmak, adını dünyaya
yaymak, adını kötü kılmak, adını lekelemek, adını okumak (zikretmek), adını saymak, adını
yere sermek, adını yitirmek, adının izi kalmak, adıyla yeri kalmak, adlı kişi olmak, atanın adını
anmak, atanın adının yeriyle kalması, er adını almak, iyi ad almak, iyi ad dilemek, iyi ad
edinmek, iyi ad istemek, iyi ad kazandırmak, iyi ad kazanmak, iyi adla alkış bulmak, iyi
anılmak, kötü ad almak, kötü adla beddua bulmak, kulluk adını yeğlemek, nam salmak, namını
büyütmek, Tanrı adıyla, Tanrı adıyla söze başlamak, Tanrının adını kutsaması”. Burada dikkat
çeken husus, adın iyi ve kötü olarak nitelenmesidir ki bu tartışma ahlak felsefesiyle de ilişkilidir.
“İnsan için iyi ve kötü pek çok biçimde tanımlanmıştır. Ortak tanıma göre iyi, insanın insan
olma değerlerine ve yaşadığı topluma yararlı ve değerli olandır” (Çüçen, 2018, s. 248). Burada,
iyi kavramının topluma yararlı olmakla ilişkilendirilmesi yukarıda bahsettiğimiz sosyal
ölümsüzlük, kazanılan ölümsüzlük ve zamansal ölümsüzlükle doğrudan ilgilidir. “İyinin insan
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ve toplum için olumlu bir şey olduğu, kötünün ise olumsuz bir şey olduğudur. İyilik, tamlığı ve
mükemmelliği içerirken, kötülük eksikliği ve noksanlığı içermektedir” (Çüçen, 2018, s. 249).
Kişinin yaşadığı topluma yararlı olması ahlaki açıdan olumlu bir durumken aynı zamanda
kişinin sosyal ölümsüzlüğünü de pekiştiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genellikle deyim açıklamaları içeren çalışmalarda bireyin adının kültürel bellekte neden
hatırlanacağı ya da unutulacağına dair bir bilgi verilmezken veyahut bu kültür kodundan
bahsedilmezken örneğin, “adı kalmak: kendisi yok olduktan sonra adı anılmak” (Aksoy, 2017)
şeklinde açıklanırken, Kutadgu Bilig’de bu deyim, bireyin yapması ve yapmaması gereken
davranışlar üzerinden örnek verilerek anlatılır. Yusuf Has Hacib, bireylerde istendik davranışı
açıkça söyler. Örneğin kişi cömert olursa, yolcuya iyi davranırsa adı kalır, aksi takdirde örneğin
cimri olursa adı sanı unutulur.
Çetinkaya, Kutadgu Bilig’de geçen deyimleri semantik ve sentaktik olarak incelediği
çalışmasında şöhret başlığı altında adla ilgili bazı deyimleri “ölümlü ve ölümsüz” anlamları
üzerinden yorumlar (Çetinkaya, 2001, s. 72). Atın tirig tut-: Adını yaşatmak, unutulmamak.
“İnsan hayatında kendisini yükseltmek ve adını yaşatmak için, başkalarına faydalı olmalıdır.
İnsanın adının unutulmaması, hatırlanması bir varlığın hayatını sürdürmesine, ölmemesine
benzetilmiştir. İnsanın şöhretli durumu belirtilirken ismi, yaşayan bir canlıya benzetilmiştir
(Çetinkaya, 2001, s. 93). Benzer bir üsluba Edib Ahmed Yükneki’nin Atabetü’l Hakayık adlı
eserinde de rastlanılmaktadır: “İnsan bilgiyle insan olmuştur, Bilgisiz diriyken yiti sayılır,
Bilgili er öldü adı ölmedi, Bilgisizsen ölmeden adın ölüdür” (Edib Ahmed Yükneki, 2017, s.
8). Buradaki varlığın ilişkili olduğu kavram epistemolojidir. Bilgi varsa varlık, vardır. Kısaca
bireyin biyolojik ölümünün dışında adla ilişkili olarak ölümsüzlüğü ya da ölmeden ölmesi söz
konusudur. Bu bakımdan iyi ad, kültürel bellekte hatırlama yoluyla diri tutularak
ödüllendirilirken, kötü ad ise âdeta toplumsal bellekte unutularak cezalandırılmaktadır.
İyi ad alma kut ile doğrudan ilişkilidir. Kutadgu Bilig’de kut7 kavramıyla ilgili birçok
çalışmanın yapıldığı görülmektedir. Kutadgu Bilig’de kut’u temsil eden kişi, vezir Aytoldı’dır.
Divanı Lügati’t Türk’te kutluk kelimesi “mübarek, uğurlu” (Ercilasun ve Akkoyunlu, 2014,
s.752) anlamındadır. Önler, Kutadgu Bilig’de Kut Kavramı adlı çalışmasında eski Türk
metinlerinde kut sözcüğünün İslamiyet’ten sonra Arapça devlet ve mübarek sözcükleriyle de
ifade edildiğini, kutun anlam olarak mutluluk, ikbal, kutsallık, iyi talih, hazret gibi geniş bir
çerçeveye sahip olduğunu (2011, s. 416) ifade eder. Başer ise Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre

7

Kut kelimesinin etimolojisi hakkında kapsamlı bilgi için bakınız: (Demirbilek, 2011).
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adlı eserinde “Kut, Tanrı kaynaklıdır. Demek ki insanın öznesi olan bu cevher de Tanrı
kaynaklıdır” (Başer, 2015, s. 84) der. “Genellikle servet, şans diye tercüme edilen kut
sözcüğünün asıl anlamı çok tartışmalıdır. Kimi metinlerde, kut aynı zamanda yarlık (tanrısal
buyruk) ve şans (ülüg) ile birlikte çağrılmakta, daha başka metinlerde ise onunla birlikte aynı
anda Tengri’nin gücü zikredilmektedir” (Roux, 2011, s. 90). Demirbilek ise Türklerde Kut
Kavramı (Kutadgu Bilig Merkezli) adlı çalışmasında kut’u kazanmak ve kaybetmekten
bahseder (2011, s.190-192; Yusuf Has Hacib, 2008). M. K. Baş ise eserinin “Öldükten Sonra
İyi Ad Bırakma” başlığı altında Kutadgu Bilig’de, İslam’ın olduğu kadar, ait olduğu toplum ve
kültürün değer sistemine değinir ve öldükten sonra iyi ad bırakma anlayışının eski Türkler
arasında çok önem verilen bir konu olduğunu (2010, s. 97-98) ifade eder. İyi ad bırakmanın
gerek İslamiyet öncesi gerekse sonrası sosyal normlarla örüntülenerek senkretik yapıya
büründüğü anlaşılmaktadır.
Adın; kut ve töreyle ilişkisine, İslamiyet öncesi eserlerde de rastlanılmaktadır. Orhun
Abideleri’nde; at: ad isim nam şöhret (Ergin, 2012, s.86) anlamında olup ilgili ifadeler şunlardır:
“Türk beyler Türk adını bıraktı” (Ergin, 2012, s.11). “Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye,
babam kağanı annem hatunu yükseltmiş olan Tanrı, il veren Tanrı Türk milletinin adı sanı yok
olmasın diye kendimi o Tanrı kağan oturttu tabiî” (Ergin, 2012, s. 17-19, 43). “Babamızın
amcamızın kazanmış olduğu adı sanı yok olmasın diye Türk milleti için gece uyumadım,
gündüz oturmadım” (Ergin, 2012, s. 43). “Ebedi taş yontturdum, yazdırdım. Onu görüp öyle
bilin. Her ne sözüm varsa ebedi taşa vurdum” (Ergin, 2012, s. 7, 59). Orhun Abideleri’nin
“ebedi taşa yazma” ifadesi, Türk adının unutulmaması içindir. Ayrıca Bilge Kağan Abidesi’nde
“Tanrı buyurduğu için, benim talihim olduğu için kağan oldum. Kağan olup yoksul milleti hep
derleyip toparladım; yoksul milleti zenginleştirdim, az milleti çoğalttım” (Ercilasun, 2016, s.
546) ifadesinde geçen “benim talihim” aslında “benim kut’um”dur ve bu Tanrı tarafından
seçilmiş olmanın göstergesidir. Kutlu olan kişi ise cömert olur, aç milleti doyurur ve çıplak
milleti giydirir. Burada adla nitelenen Türk milletinin tamamıdır ki “Türk milletinin adı sanı
yok olmasın diye” ifadesinde kastedilen de bireysel bellekten ziyade kolektif kültürel bellektir.
Ayrıca burada hükümdarın Tanrı tarafından kut aldığı, bu kut ile milletin adının
ölümsüzleşeceği de belirtilir. Orhun Yazıtları’nın sözden yazıya yani taşa aktarılmasında ve bu
taşa bengü taş denilmesinde aynı zihniyet vardır, ebedi yani ölümsüz olmak, hatırlanmaktır.
Tarihte kişi ve milletler öldükleri için değil unuttukları ve unutuldukları için hakikatte yok
olmuştur. Bu durumda, Orhun Yazıtları’nı taşa yazdıran düşünce ile Yusuf Has Hacib ya da
Yükneki Edib Ahmed gibi müellifleri yazma eylemine iten düşünce aynıdır, denilebilir.
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Adın hatırlanması ya da unutulması olarak ifade edilen bu durum, teorik anlamda bellek
çalışmalarıyla ilgilidir. “Her türlü anımsamanın içinde hatırlama ögesi vardır. Toplumsal bellek
dediğimiz şeyin, en iyi biçimde tarihin yeniden kurulması olarak adlandırılabilecek, çok daha
özgül bir pratikten farklı olduğunu belirtmek gerekir. Geçmişte gerçekleştirilen tüm insan
etkinliklerinin bilgisi ancak onların bıraktığı izlerden yola çıkılarak edinilebilir” (Connerton,
2014). “Hatırlamak eylemi, seçilmiş olma ilkesine dayanıyor. Çünkü seçilmiş olmak, hiçbir
şekilde unutulmaması ve unutturulmaması gereken en yüksek düzeyde sorumluluklar kurumu
anlamına geliyor” (Assmann, 2016, s. 39). Bu durumda hatırlanma ile kut sahibi olma arasında
doğrudan ilişki kurulabilir. Assmann’ın “seçilmiş olmak” olarak ifade ettiği durum kişinin
Tanrı tarafından kut almasıyla açıklanabilir. Bu ise kişinin adını unutturmayacak işler
yapmasıyla mümkün olabilmektedir. Anımsama yoluyla adlar, bellekte canlı tutulmaktadır. Ad,
her ne kadar sadece bireye verilmiş olsa da adın milletin kaderini etkilediğine inanılır.
Assmann’ın Neferti’den aktardığına göre, iktidar, “Kendisine geriye yönelik meşruluk ve
ileriye yönelik ebedilik kazandırır’…bir de ‘adamın oğlunun (asil soyun) tüm zamanlara
kalacak bir isim yapacağı’ sayılıyor. Onun zamanında yaşayanlar sevinin: adamın oğlunun ismi
sonsuzlukta ve tüm zamanlarda yaşayacak” (Assmann, 2016). Görüleceği üzere hükümdarların
öldükten sonra hatırlanmak için kendilerini hatırlatacak işler yapmaları, isimlerinin tüm
zamanlarda yaşamasını istemeleri ve bunun için çaba sarf etmeleri kültürlerarası bir olgudur.
“Topluluklar ölülerini, özellikle kahramanlarını anarak kendi kimliklerini onaylarlar”
(Assmann, 2016). Toplumsal bir olgu olarak Türk kültüründe önemli işler yapan kişilerin
adlarının caddeye, sokağa, okula ya da çocuklara verilmesinde veyahut kültürel bellekte
olumsuzlanan kişilerin adının mekânlardan silinmesinde bu düşünce aranmalıdır. Özellikle
şehit olan kişilerin adlarının çeşitli mekânlara verilmesinde Badiou’nun bahsettiği sonsuzluk
fikri söz konusudur. Anımsama yoluyla hatırlatma söz konusudur. Bazen bunun tam tersi de
olabilir. Örneğin, toplumsal bellekte unutulması istenen kişilerin adları her yerden silinir.
Yönetime gelen iktidar, kendi ideolojisiyle ters düşen mekân adlarını değiştirme eğilimindedir
ya da kendi iktidarını destekleyecek adları mekânlara vererek bunu ortaya koyar.8
Kutadgu Bilig’de adın ölümlü ve ölümsüz olduğu “Memleketi hayırdua ile methüsenaya
büründü/Adı ölümsüzleşti ve unutulmaz oldu” (2008, s. 985) söyleminden de anlaşılmaktadır.
Yazarın konuyla ilgili bahsettiği örneklerden bazıları ise şöyledir: Bak, kişi doğdu, öldü; sözü
25 Kasım 2019 tarihinde TBMM’de gündeme gelen haber bu konuya örnek olarak gösterilebilir: “Tüm partiler anlaştı: Kenan
Evren adı her yerden siliniyor” adlı haber başlığında “12 Eylül darbe döneminin baş aktörü Kenan Evren’in adı, Ankara’nın
Evren ilçesi dahil olmak üzere okul, cadde, sokak, mahalle, köy ve kışlalardan siliniyor”. Erişim Adresi:
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1704214/tum-partiler-anlasti-kenan-evren-adi-her-yerden-siliniyor.html.
8
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kaldı/İnsanın kendisi gitti adı kaldı (2008, s. 121), İyi ad kazanmış ve cömertlik ile şöhret
bulmuştur/ Bil ki cömert insan ölse bile adı yaşar (2008, s. 11), Adı ve şöhreti hiç yaşlanmaz,
ebedi kalır/Kendisi yıpranarak yaşlansa bile yeri sağlamlığını korur (2008, s. 445), Her yaşayan
er ya da geç ölüp toprağa düşecektir/ Kişi iyi nam ile ölürse adı yaşar (2008, s. 129), Kim
erdemliyse onun adı her tarafa yayılır/Eğer birinin erdemi yoksa, adı anılmadan yaşlanır gider
(2008, s. 499), Her doğan ölmek için doğar/ Ölen kişi adıyla bir iz bırakır/ Dünya kalır, doğan
nihayet ölür/İnsandan kalan ancak iyi veya kötü addır (2008, s. 885), Kendim öleyim, adım iyi
olsun/ Her diri sonunda ölecektir, dünyada adım kalsın (2008, s. 935), Ey hükümdar, cimri olma
cömert ol cömert/Cömertliğin adı ebedi kalır, ölmez (2008, s. 315). İyi ad gereklidir, vücut bir
gün ölecektir/Vücut ölür, adı kalan insan ölümsüz olur (2008, s. 931). Buradan adın insanın
biyolojik varlığından bağımsız olarak sonlu ve sonsuz olma niteliği olduğu ve kültürel bellekte
memleketi iyi idare eden, “cömert, vefalı, iyi ve erdemli” yöneticilerin adı sonsuza kadar
ölümsüz olacağı anlaşılmaktadır.
Yusuf Has Hacib, kut sahibi kişinin Tanrı tarafından seçilmiş olduğunu ve o kişinin adının da
devletli, bahtlı ve mutlu olacağını şu şekilde ifade eder: Tavgaç Ulu Buğra Han dünyaya hâkim
oldu/Adı kutlu olsun, Tanrı onu her iki cihanda aziz etsin (2008, s. 107), Nerede adaletiyle
şöhret (ad) bulan bir bey bulunursa/Oraya gitmeli, insan onda mutluluğu (kut)bulur (2008, s.
615), Sen iyi ad dile, Tanrı sana mutluluk (kut) verdi/Mutluluğa erişince gönlüne hâkim ol
(2008, s. 979), Bak, memlekette ona dua edenler çoğaldı, iyi nam kazandı/Adı ve
mutluluğu(kutu) günden güne büyüdü (2008, s. 161), O üç şey kimde varsa, mutluluk
onundur/Bu üç şey kimde varsa, mahvolup gider adı (2008, s. 357), Şöhret kazansın, adı
dünyaya yayılsın/Günden güne yükselsin ve mutluluğu artsın (2008, s.397), İyi ad insan için ne
kutlu bir mutluluktur/Onun bu iyi adı ve mutluluğu ölümsüz olsun (2008, s.161). Yusuf Has
Hacib’e göre ad ile kut arasında doğrudan ilişkili vardır. Kutlu/mutlu olmak iyi adlı olmayı, iyi
olmak ise adın unutulmamasını sağlar. Yöneticinin iyi siyaset gözetmesi Tanrı’nın kendisine
kut vermesiyle açıklanır ki yazarın bu konudaki alkışı, ölümsüzlükle ilgilidir.
Kutadgu Bilig’deki adla ilgili töre, Dede Korkut Hikâyeleri ile benzerlik gösterir. Dede
Korkut’un mukaddime bölümünde adın, kut ve töreyle ilişkisi “Er malına kıymayınca adı
çıkmaz. Oğul babanın yerine yetişenidir, iki gözünün biridir. Baba adını yürütmeyen hoyrat
oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi” (Ergin,
2003, s. 16) şeklinde ifade edilirken, Kutadgu Bilig’de ise “Atanın yeri, adı oğluna kalır.”,
“Atası giden oğlun kızın hayırsızı bir kere bile anmaz babasının adını”, “Oğlun kızın adı insan
için gitmeyen gölgesi gibidir” (Arat, 2008) olarak geçer. Her iki kaynaktaki ortak düşünce adın,
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bireyin biyolojik varlığından bağımsız olması ve kuşaklar arası aktarılabilen canlı bir
organizma olarak düşünülmesidir ki burada en önemli hatırlatma unsuru, kişinin soyundan
gelenlerdir. Atanın adını sanını yaşatacak olan oğlu ve kızıdır ki burada biyolojik soy bir başka
ifadeyle atanın kanını taşıyan alt soydan atanın töresini yaşatma gibi bir sorumluluğun
beklendiğini de göstermektedir. Kutadgu Bilig’de geçen, “Dünya asayişe kavuştu ve düzen
kuruldu/O adını kanunla yüceltti/Çok eski bir atasözü vardır/Babanın yeri ve adı oğula kalır/
Babanın yeri adıyla birlikte sana kaldı/Bunlara daha binlercesi eklensin (2008, s. 109), Oğul ve
kız yüzünden baba daima eziyet çeker/Fakat oğul ve kız atasının adını bile anmaz (2008, s.
279), Oğulsuz kişinin ölünce nesli kesilir/Dünyadan adı silinir ve yeri boş kalır (2008, s. 603),
Oğul kızın hayırsızı ölen ana ve babasını/Bir kere olsun anmaz” (2008, s. 605) ifadelerinde adın
ölümsüzlüğünün anılmakla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Kişi; soy, nesil olarak çoğalsa bile,
varlığı kendinden sonra gelen neslin kendisine saygı duyması ve kendisini anması, töresini
yaşatmasıyla mümkün olacaktır. Aksi takdirde biyolojik olarak türemiş olsa da hakikatte nesli
yok olacaktır. Görüleceği üzere özelde bireyin, genelde milletin var olabilmesi kültürel bilginin
kuşaklararası aktarımıyla gerçekleşebilmektedir. Atasının töresini, adını yaşatmayan kişi her ne
kadar atasının kanını taşımış olsa da kültürel bellekte benliği ve geçmişini unutması açısından
yok hükmündedir.
Yusuf Has Hacib, adın ölümsüzlüğünü adın önüne getirdiği iyi ve kötü epitetiyle anlatması
dikkate değerdir: “İnsanların dillerden düşmeyen iki türlü adı vardır/Biri iyi, biri kötü; dünyada
bunlardan biri kalır” (2008, s. 129). Hatta adın kötüye çıkması durumunda ölmek daha yeğ
görülür: “Kimin adı lekelenir ve kötüye çıkarsa/Onun için hayırlısı ölmektir” (2008, s. 767).
Ayrıca yazar, “Ölümlü insan için iyi addan başka bir şeyin değeri yoktur/Kudretli tanrım iyi ad
ile ömür sürdürsün” (2008, s. 1035) ve “Bak, kişi iyi adıyla alkışlanır/Adı kötüye çıkmış biri
ölünce beddua bulur” (2008, s. 129) derken adın alkış ve kargış türüyle ilişkisi, ilahi ve manevi
yönüyle vurgulanır. Kutadgu Bilig’den seçilen örnekler bu düşünceyi ispatlamaktadır: Ey temiz
kişi iyi olursan adını överek anarlar/ Eğer kötü olursan seni söverek yâd ederler (2008, s. 129),
Bir kimse kendi zamanında kötü teamül koyarsa/Kendinden sonraya kötü nam bırakmış
demektir/ Birisi iyi kanun koyup bıraktı mı/ Adının ayakta durmasını sağlamış demektir (2008,
s. 323), İyi ad ve şöhretle adının yayılmasını isterse /Bey bir de şu beş şeyi kendinden uzak
tutmalıdır (2008, s. 415) (1. acelecilik, 2. cimrilik, 3. hiddet, 4. inatçılık, 5. yalancılık). Adının
kötüye çıkmaması, sözünün itibar kaybetmemesi için/Beyler kendilerini bundan uzak tutmalıdır
(2008, s. 417), Beyler iyi kişileri kendilerine yakın tutarlarsa/Memleketin işi yoluna girer ve iyi
ad bırakırlar/ Eğer bey kötü kişileri kendine yakın tutarsa/Adını lekeler ve memleket işini bozar
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(2008, s. 443), Birinin arkadaş ve ahbabı ne kadar çok olursa/Onun adı o oranda memlekete
yayılır, işi yoluna girer (2008, s. 607), Ey oğul, sen iyi nam kazanmak istersen/Yolcu ve
kervanlara karşı hep iyi hareket et (2008, s. 763), Cömert ol, halka mal dağıt ve yedir/Beyler
cimri olursa, adları kötüye çıkar (2008, s. 879), İslamiyet’i aç, şeriatı yay, böylece seçkin/Bir
şahsiyet olur, iyi bir nam kazanırsın (2008, s. 919), Kötü arkadaş yüzünden zarar gören/Zorla
adı silinip giden iyiler gördüm (2008, s. 733), Kim iyi ad bırakarak ölürse/Onun adı hayır duayla
yaşamaya devam eder (2008, s. 929), Gerek bey, gerek kul, iyi veya kötü/ Kendileri öldü, izleri
olarak yalnız adları kaldı (2008, s 129) İyiler ve kötüler, ölünce herkes toprak olur/Fakat ne
kadar toprak olsalar bile adları kalır (2008, s. 375), Adın iyi olur, kendin kurtulursun; dünyada
senden/Sonra da adını ve sözlerini daima yâd ederler” (2008, s. 925). Özellikle iyi idarecinin
ölmeden önce söylediği sözler, yaptığı kahramanlıklar toplumda anlatıldığı müddetçe o kişi
biyolojik olarak ölse da kültürel bellekte anılarak yaşamaktadır. Kısaca Kutadgu Bilig’de; kötü
kanun koyan, aceleci, hiddetli, cimri, inatçı, yalancı, akılsız, bilgisiz, yolculara ve kervanlara
iyi davranmayan, İslamiyet’i yaymayan, çok arkadaş ve ahbap edinmeyen, kötü insanları
kendine yakın tutan kişiler, kötü ad bırakırken bu niteliklerin tam tersi olanlar ise iyi ad
bırakarak ölümsüzleşmektedir. Burada dikkat çeken husus, İslamiyet öncesi ve sonrası
inanışların harmanlanmasıdır. Ayrıca İslamiyet’in kabulüyle beraber adın ölümsüzlüğü,
İslamiyet’i yayma fikriyle senkretik bir görünüme büründüğü söylenebilir.
Türk töresinde cömertlik ve ün arasında doğrudan ilişki kurulduğu Divanı Lügati’t Türk’teki
“Kız kişi sawı yorıglı bolmas (Cimri kişinin ünü yaygın olmaz)” (Ercilasun, 2020, s. 184)
atasözünden de anlaşılmaktadır. Yusuf Has Hacib’e göre ise “vefalı, cömert ve şerefli olmak,
mal-mülk sahibi olmak, tuz-ekmek yedirmek, eşiğinde tuğu ve başköşesinde sofrası bulunmak,
çok akrabası ve arkadaşı olmak, doğru sözlü olmak, memlekette kanunu uygulamak, cömert
halka karşı şefkat göstermek ve düşmanına boyun eğdirmek” kişinin adının yayılmasını
sağlayacak başlıca niteliklerdir. Adın yayılmasını belirleyen özelliklerden bazıları şunlardır:
Beyler cömert olursa, adları dünyaya yayılır/Bunların adı ve şöhretleriyle dünya korunur (2008,
s. 415), Namlı ve şöhretli olması, adının yayılması için/Onun cesur, heybetli, saçı sakalı düzgün
ve mert olması gerekir (2008, s. 449), İnsanın adını tuz ekmek9 yiyecek ve içecek dünyaya
yayar/Bu hayatın devası yiyecek ve içecektir /Adının namlı ve şöhretli olmasını dilersen,
başkalarına/Tuz ekmek yedir; yaşamak istersen de yine aynı şeyi yap (2008, s. 453), Beylerin
şöhretini iki şey büyütür/Eşiğinde tuğu ve başköşesinde sofrası (2008, s. 87), Akrabaları olan
kişinin namı ve şöhreti büyüktür/Arkadaşları olanın adı ve sözü muteberdir (2008, s. 575),
9

Tuz-ekmek deyimi konusunda kapsamlı bilgi için bakınız: (Elçin, 1997).
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Nerede adaletiyle şöhret bulan bir bey bulunursa/Düşmansız kişinin adı yükselmez, yerde kalır
(2008, s. 609), Her zaman meşhur bey olarak kalmak için/Tanrı nasip ederse şu dört şey gerekir
(2008, s. 979), (doğru sözlü olmak, memlekette kanunu devletle uygulamak, cömert halka karşı
şefkat göstermek, düşmanına boyun eğdirmek), Dünyada şan ve şöhret iki şeyle kaimdir/Biri
mal mülk sahibi, biri de şerefli olmaktır (2008, s. 1011), Vefaya karşı vefa göstermek insanlık
görevidir/Vefakârlık et, insan ol ve adını yükselt /Hükümdar onu günden güne yükseltti/Adı ve
şöhreti bütün ülkeye yayıldı (2008, s. 359), Bir de yiyeceği, içeceği ve tuz ekmeği bol tut/İyi
nam kazanırsın, mutluluk (kut) sana yâr olur (2008, s. 779). Burada kişinin adının yayılmasını
ve ölümsüz olmasını belirleyen en önemli unsur, kişinin “tuz-ekmek yedirmesi” yani cömert
olmasıdır. Tuz-ekmek yedirmek, Türk misafirperverlik töresiyle doğrudan ilişkilidir. Türk
töresinde önemli bir işlevi olan bu deyim, “Tuz-ekmek hakkı bilmezden it yeğdir” (Elçin, 1997)
deyimiyle de ifade edilir. İdarecinin izleyeceği en önemli politikanın, halkına cömert ve adaletli
olmak olduğu söylenebilir. Bu niteliklere sahip idareci, kolektif bellekte ünü yayılarak ölümsüz
olur. Ayrıca Dede Korkut Hikâyeleri’nde geçen “Erin cömerdini cimrisini ozan bilir” (Ergin,
2003, s. 17) ile Kutadgu Bilig’de geçen “Adının dünyaya yayılmasını istersen/Yolcuya iyi
davran, adın dünyayı dolaşır” (2008, s. 781) ifadeleri amaç olarak benzerlik gösterir. Cömert
olan kişinin adının yayılmasında ozanların ve yolcuların önemli bir işlevi vardır. Ozanlar da
tıpkı yolcular gibi gittikleri yerlerde sürekli duyduklarını ve gördüklerini anlatır, birçok farklı
insanla karşılaşır ve cömert kişilerin ününü yayar. İyi idarecinin misafirperverlik ve cömertlik
özelliğiyle ününün toplumda yayılması, onun adının uzun süre belleklerde var olmasını sağlar.
Sonuç
Türk-İslam kültür ve edebiyatının ilk yazılı kaynaklarından biri olan Karahanlı dönemine ait
Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri birçok disiplin tarafından incelenmiştir. Bu
çalışmada Kutadgu Bilig’deki adla ilgili deyimler, halkbilimi ve ontoloji kapsamında
incelenmiş, iyi ve kötü epitetiyle belirtilen adın; kişinin biyolojik varlığından bağımsız olarak
sonlu ve sonsuz olarak görüldüğü tespit edilmiştir. “Kişi, öldükten sonra toplumun zihninde
nasıl var olabilir, nasıl hatırlanabilir?” sorusunun yanıtı ontolojik bağlamda incelenmiş; bunun
neticesinde kişinin toplumsal bellekteki ölümsüzlüğünün kazanılan, sosyal ve zamansal
ölümsüzlük olduğu belirlenmiştir. Bu düşünce ise Alain Badiou’nun “aşk, sanat, bilim,
politika” kavramlarıyla ilgili olup bu durum kişinin insanlığa yararlı olacak eylem ve
söylemlerde bulunmasıyla açıklanabilir.
Badiou’nun hakikat kuramına göre Kutadgu Bilig’de bahsedilen yöneticilerin hakikati politika
iken eserin müellifi Yusuf Has Hacib’in hakikatinin ise bilim olduğu sonucuna varılmıştır.
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Yusuf Has Hacib, bilimsel bir yapıtla öldükten sonra var olmayı isterken eserinde idealize ettiği
idareciler ve onları örnek alan, aynı zamanda eserinin gelecekteki okuru olacağını öngördüğü
idarecilerin de iyi bir politika ile ontolojik olarak nasıl adlarının ölümsüz olabileceğinin
formülünü örneklerle açıklamıştır. İlaveten, Kutadgu Bilig’de adın ölümsüzleşmesi kültür
kodunun, sözün yazıya aktarılması ve İslamiyet’in kabulüyle yeni bir forma büründüğü
görülmektedir.
İyi ad alan kişinin kut sahibi olacağı ve toplum tarafından alkışlanacağı, kendi ölse bile adının
ölümsüz olacağı bir başka ifadeyle kültürel hafızada unutulmayacağı vurgulanırken, kötü ad
alanın ise kargışlanarak adının sanının unutularak cezalandırılacağı belirlenmiştir. Ayrıca
kişinin atasının kanını taşımış olsa bile atasının adını, töresini yaşatmıyorsa o kişinin varlığı ve
hakikati sorgulanır. Kültürel aktarım konusunda işlevsiz olan kişi, hakikatte yok hükmündedir.
Bu yönüyle adın ölümsüzlüğünün töreye, sosyal normlara şekil verdiği söylenebilir.
Toplumsal bellekte memleketi kötü idare eden, kötü kanunlar koyan, aceleci, hiddetli, cimri,
vefasız, inatçı, yalancı, akılsız, bilgisiz; yolculara ve kervanlara iyi davranmayan, İslamiyet’i
yaymayan, çok arkadaş ve dost edinmeyen, kötü insanları kendine yakın tutan yöneticilerin adı
unutularak cezalandırılacak ve bu niteliklerin tam tersi olan kişiler/yöneticiler ise kendileri
biyolojik olarak ölseler bile adları, iyi anılarak ölümsüzlük kazanacaktır.
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Abstract
Erendiz Atasü is a feminist writer who freely questions the individual identity of women and
their role in society in her works. With the awareness of women's authorship, she criticizes the
gender roles, the perspective, and mindset of the society against women with the patriarchal
background. Women in Atasü's novels; readily adapt to the changes, revolts against injustice, a
woman that a patriarchal grown man does not acquaint with, and an unusual kind that surprises
man by getting to know her. Atasü’s Kadınlar da Vardır has written to guide the perception of
women in society established by masculine ideology and criticize social roles, tells the problems
that female characters in her fiction face due to the meanings attributed by the masculine
ideology and society. Alice Walker, an American woman writer, poet, publisher, and feminist,
became active in the civil rights movement. Alice Walker wrote The Color Purple in the early
1980s, and this book brought her notable immediate attention and fame. The 1980s are the years
to be kept in mind with various themes in America and in Turkey. Intellectual figures in both
countries dealt with different problems about women, and in that difference, there were and still
are the same problems that both countries' women share. Atasü and Walker, both tried to draw
attention to the problems of women in their novels. This paper argues what experiences Atasü
and Walker shared in their times and how these two women reflected their experiences and
feelings to their works through the lens of feminism in The Color Purple and Kadınlar da
Vardır.
Keywords: Erendiz Atasü, Alice Walker, Gender Roles, Feminism, Women

1. Introduction
Feminism, which emerged as a result of women's rights created by a staging imposed by the
masculine ideology in society, to show that women can and have equal rights in the same areas
as men by resurrecting and questioning, has become a light for many women both in society
and literature today. This perception of gender roles imposed by the patriarchal society is not
accepted by women with a feminist perspective today. Feminism is also a trend that does not
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accept the society and the dominant man who thinks they have the luxury of role distribution
by creating this perception. Feminism wants all these distributions of roles and rights to be done
equally, and it is only equality that it wants for both sexes, and that is why feminism is fighting.
This ongoing struggle, on the other hand, was wanted to be disabled by the patriarchal society,
as patriarchal individuals declared this fight "anti-establishment":
The term ‘feminism’ has many different uses and its meanings are often contested. For
example, some writers use the term ‘feminism’ to refer to a historically specific political
movement in the US and Europe; other writers use it to refer to the belief that there are
injustices against women, though there is no consensus on the exact list of these
injustices. Although the term “feminism” has a history in English linked with women's
activism from the late 19th century to the present, it is useful to distinguish feminist
ideas or beliefs from feminist political movements, for even in periods where there has
been no significant political activism around women's subordination, individuals have
been concerned with and theorized about justice for women. (Zalta, 2003)
Chandra Talpade Mohanty (1955) implies important sentences in terms of revealing what
feminism is or what it aims for:
I have a vision of a pro-female and gendered world; women and men are free to lead
creative lives, safe, physically healthy and feeling complete, choosing whom to love,
whom to build a house with, and the child a world in which he is free to wish to own or
not; of our preferences reason is not limited only to duty and burden, but also determined
by our own will. A world where independent and imaginative research is a fundamental
right; the ecological basis for people's financial well-being a vision of sustainability,
inter-racial equality, and a redistribution of wealth. (p. 6)

2. A Short History of Feminism in Turkey and Erendiz ATASÜ
The emancipation of women, which began with the 1908 Young Turk Revolution, alleviated
the main problem of women who had remained in the background during the Ottoman period.
Ottoman women, who were kept hidden behind cages and masculine discourses during the
Ottoman period, were the second of the West's understanding of freedom. During the
Constitutional Monarchy, he made progress on the way to gaining a new identity with the siege
of the port cities including Istanbul, Izmir, Thessaloniki, and Beirut. As a result of the liberation
of the press, communication and transportation possibilities, close monitoring of developments
in Europe, women's organizations, and women's publications have at least opened up the
horizons of literate Ottoman women: “Ottoman women's movements; basically, advocates the
education of women, the provision of equality in the family, the prohibition of polygamy, the
rational duties of women in society, the prevention of interfering with women's dressing styles,
and finally, women should acquire a profession in addition to their maternal and sexual roles”
(Zihnioğlu, 2001).
With the French revolution and the Tanzimat edict, the place of women and the perception of
women in society has changed to a greater extent.
The spirit of freedom of the Second Constitutional Period also played a major role in the
advancement of women's movements. Names such as Halide Edip, Nezihe Muhiddin, and
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Emine Semiye have an important place in terms of women's movements in this period. The
brave speech Halide Edip made at the Sultan Ahmet Rally in May of 1919 was quite
enlightening for the reconstruction of women's roles.
In the Republic period, where the effects of the developments in the Ottoman Empire continue,
women are now in a stronger place.
In the Ottoman Empire, where social changes were adopted by the ruling class and
dictated to society, "girls go to high schools in 1911 and university in 1916." Republic
of Turkey (the) women in the 1923-24 year in 1081, 9121 male teachers "Finding; The
Republican female teachers from the Ottoman what extent women fed and
modernization of the Ottoman Empire and the Republic of Turkey on the point of how
important it is to show that the continuation of each other. (Meriç, 2000)
With the adoption of the Swiss Civil Code on October 4, 1926, sexist laws were abolished.
Women's right to participate in municipal elections is recognized on April 3, 1930. In the
parliamentary elections held in 1935, 18 women won the election and became deputy.
"Women's right to vote the first time in 1890, the US received in the state of Wyoming and the
exercise of this right, however, when after 30 years Considering that applied in other US states,
although it is seen that in a short time from the floor is in Turkey on this issue.” (Şengül, 2015).
After 1980, as the military coup came to the point of ending politics and society, women's
movements got stronger and gained another dimension. Among those arrested are women with
feminist views. Organizations founded by women begin to rebel against gender discrimination.
"Not according to the roles determined by the man in domestic and non-family relationships;
An understanding of femininity that prioritizes her characteristics and wants to struggle for life
under the same conditions as men begin to develop” (Özsoyeller, 1995).
It is difficult to deny that from most of the senses we have or have experienced, and from most
experience, women writers wear a lens that is more sensitive and aware of women. The reason
for this is that in every sentence that is thought with the brain, flows from coupling to thought,
and is written on paper, there is a life, an experience, and an observation. Gender roles in
Kadınlar da Vardır, in which this spirit and awareness under the feminism movement are
handled by a female writer, the novel focuses on the life of women and women's position,
especially in Turkish society, with the enlightenment that cannot escape from the patriarchal
thoughts it has in the background of the experiences of the rebellious woman. On the one hand,
the woman struggling with the masculine perceptions of the society and stuck with the
traditions, on the other hand, Celie in The Color Purple, as she gets older and begins to be her
self that determines right and wrong, turns into an enlightened individual who abandoned all
these ideologies and roles, rebelled against all of them, and fought only by herself, not society.

2.1. Erendiz ATASÜ
Born in Ankara in 1947, the author graduated from Ankara University Faculty of Pharmacy in
1968. In 1997, she retired from the Pharmacognosy professorship, where she worked as a
faculty member at the same faculty. Many of her works have been translated into English and
German, and some of her stories have appeared in story anthologies published in England, the
USA, Germany, France, Holland, Switzerland, Czech Republic, Croatia, and Italy. She has
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worked upon problematic themes such as the alternative history of women, surveying the
Republican reforms with a feminine perspective, the conceptualization of sexual relationships
and feminine sexuality by women themselves; and textualities such as the usage of imagery and
language. In Turkey, which writes on women and women's literature concepts, Atasü is one of
the names from the early works of the author allows us to hear the woman's voice.
In her novels and stories, Erendiz Atasü depicts female characters' physical and spiritual
changes within a social, cultural, and political background. She has identified herself as
a Kemalist and feminist. She is a defender of Republican ideals, which influences the
content of her books. According to Atasü, all-female authors, who are aware of their
gender identities, should observe the lives of women in a patriarchal society. She says:
"In these hard days, I am trying to do my bit. Because I am a woman and a product of
the Republican revolution, it is out of the question for me to turn a blind eye when
women are oppressed and humiliated when Republican values are under attack. (Ecevit,
1995, p.4)
In her novels, stories, and essays the readers see a balance between political concern and
fictional writing. She has revealed the social, economic, and historical development of Turkish
society” (Önder, p. 622). Genca argues that “Atasü is one of the first to successfully combine
her message with a technically innovative and conspicuously metaphoric prose”. (p. 43)

2.2 Feminism in Alice WALKER’s Age
It was the era of third-wave feminism in the United States in the 1990s. “American feminist
Rebecca Walker published an article in Ms. Magazine entitled "Becoming the Third Wave" in
which she stated, "I am not a post-feminism feminist. I am the third-wave," which coined the
term "third wave” (Dicker, 2008). America was mostly talking about the inclusion of women
in politics in those years, but on the contrary, we see how women characters of Atasü struggled
in politics in Turkey's 1990s.
There are many different kinds of feminism as well, for instance, First-wave Feminism, Secondwave Feminism, Third-wave Feminism, Post-Feminism, Black Feminism, Socialist and
Marxist Feminisms, Radical Feminism, Liberal feminism, Post-colonial Feminism, Thirdworld Feminism, Multiracial Feminism, Postmodern Feminism. First-wave feminism is the
dominant ‘ism of the period of feminist activity during the nineteenth century and early
twentieth century in the United States. It advocates equal contract and property rights for
women and objects to the husbands who behave as if they are the owner of their wives and
children. As the years passed, it focuses on winning political power, especially the right of
women's suffrage. The Suffragists have campaigned for the women's vote in Britain. After the
Representation of the People Act (1918), the right of the vote has been granted the women who
should be over the age of thirty and owned houses. Ten years later, this right is used by women
who are over twenty-one. The leaders of this movement are willing the abolition of slavery
before women's right to vote in the United States. American first-wave feminism involves lots
of women and some of them belong to conservative Christian groups. (Aşçı & Sibel, 2018: p.
2)
The 1980s were the era of pos-feminism. It has some ideas that challenge the second wave's
ideas. What they were saying was feminism is not relevant to today's society. In post-feminist
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works emerging in the 1980s and 1990s, second-wave feminism was criticized. Some
contemporary feminists consider that women are people. They argued that the views separating
the sexes are not feminist, but sexist. Women fight to obtain equal rights. Feminism wants not
only equality for women, but also for everyone in society. Post-feminists emphasize that
equality has been achieved and the feminist should deal with something different. Third-world
feminists take part in feminist politics in America and Europe:
Several sub-movements of feminist ideology have developed over the years, such as
Socialist and Marxist feminisms. To Socialist feminists, the oppression of women is
connected to Marxist ideas. Women are oppressed because they are not equal in both
the workplace and the house. Socialist feminists think that women are exploited by a
patriarchal system. The essential value is not given to women and the work that they do.
These feminists focus on the whole society's change. Women should work, like men and
everyone in the capitalist society. To the pioneer of Marxist theory, Marx if class
oppression is overcome, gender oppression will vanish, too (Aşçı & Sibel, 2018: p. 3).

2.3 Alice Walker
Alice Walker is an African American novelist who won Pulitzer Prize-winning and poet most
famous for her writing The Color Purple. Born to sharecropper parents, in Georgia, in 1944,
Alice Walker grew up to become a highly acclaimed novelist, essayist, and poet. She is best
known for her 1982 novel The Color Purple which was adapted to the big screen by Steven
Spielberg. Set in the early 1900s, the novel explores the female African-American experience
through the life and struggles of its narrator, Celie. Celie suffers from a dreadful exploit at the
hands of her father, and later, from her husband. Celie is a portable and visible woman character
in the novel that any woman can identify herself through the problems that Celie lives.

2.4 Feminism and The Color Purple
The Color Purple is a novel by Alice Walker, published in 1982. A feminist work about an
abused and uneducated African American woman's struggle in the society that she lives in. The
Color Purple was thanked for the depth of its female characters and its meaningful use of Black
English Vernacular. The girl who has no name at first, the main character, is powerful, and she
wonders what is happening to her body. She is expecting a child. “Dear God, I am fourteen
years old. I: have been always a good girl. Maybe, you can give me a
sign letting me know what is happening to me. . .” (Walker, 2008: p. 1).
So, in this letter, we can see a very difficult situation that a fourteen-year-old girl is faced with.
She does not know what to do and she prays to her God to ask for help. In the continuing
chapter, Celie realizes that her mother is so ill and unwilling, at the moment, to sleep with
Celie's father, ( first referred to as "Pa," but later revealed to be named Alphonso) because of
her illness. Celie's father Alphonso rapes her daughter Celie because of Celie's mother's
rejection, and he says Celie she must "shut up" about her abuse, which means she cannot tell
anyone, and she must get used to this kind of treatment. After these sexual attacks begin, Celie's
father begins to behave nicer to her mother, but Celie knows that her mother will not live much
longer. Celie writes her second letter to God over a year later, when she is pregnant with her
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second child. According to her, her first baby came as a complete surprise to her. When her
mother asks whose child is it, Celie told her that it was God's. The newborn baby girl, Olivia,
has been taken away by Celie's father Alphonso, and Celie is afraid that he has killed the child
in the woods. Celie's mother later dies in suffering, cursing Celie, who is afraid of Alphonso
will kill her next baby as well. Despite her circumstances and her complete lack of house core
abilities, Celie is forced to keep house and look after her younger brothers and sisters after her
mother's death. Because she has to these cores because she is a woman. It also can be seen that
black women are abused as home slaves and expected to care for large numbers of children at
very early ages and in very primitive conditions. Black men, unfortunately, believe that they
have the right to judge and control all aspects of family life. “In her novel The Color Purple,
there is a clear female sisterhood and closeness. Women who are exposed to the same
oppression support each other. But some of these women try to show that they do not accept
the dominance of men. Celie's girlfriend Shug is a woman who reacts to the men. "At first,
Celie's friend, Shug Avery, eventually becomes her love” (Dieke, 1999: p. 55).

2.5 Gender Criticism and Kadinlar Da Vardir
Men and women are equally key determinants of maintaining the continuity of society
biologically. Society tries to give unchanging roles to both genders since their birth. Different
roles and responsibilities have been given to both men and women from past to present. All
these responsibilities and roles given vary according to the geographical conditions of men and
women, scientific developments, educational order, belief, and culture. But the inequality went
parallel with these distributed roles. The family, society, and communication tools have a strong
influence on the distribution of gender roles. We are in the gender perceptions and roles that
surround us as soon as we are born. There are many taboos and roles out there built in our place.
Atasü shows all these women's perceptions of society in her novels, as Walker does. Both
writers share women’s stories bravely with the same perspective in their ages, and these ages
are so close, Atasü’s novel Kadınlar da Vardır was published in 1983, and Walker's novel The
Color Purple was published in 1985.
Writers of those ages and writers of today’s world are still sharing the same problems about
women. Atasü’s and Walker's ages were not that rich in terms of writing women's problems,
but now, women's issue is quite an important subject to handle:
Although they are usually expressed together in daily life and language without any
discrimination, the biological feature is shaped based on gender and the social situation
built on this feature, in scientific circles with the terms sex and gender. they are named
and kept separate from each other. The history of this distinction is extremely recent.
Ann Oakley, who included the concept of gender in sociology, as explained in Sex,
Gender and Society, published in 1972, gender refers to the biologically male/female
distinction, whereas gender refers to the socially unequal division between masculinity
and femininity. Although, in the traditional perspective, the understanding that gender
and gender coincide with each other simply and continues, today there is a large
literature on the separate semantic dimensions of these two. (Vatandaş, 2011: p. 31)
On the other hand, Klomegah asserts that ;
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When we are born, our beliefs, role expectations, and definition of gender are a blank slate.
(ChafetzSaltman) argued that it is through the socialization process that we internalize the
roles, norms, and values appropriate to our culture and subculture. Boraas and -Rodgers
(2003) observe that in childhood, individuals are socialized to view work as women's work
or men's work and this socialization influences human capital development. The primary
role of men continued to be defined as the economic provider for their families (Trask
2005). The relationship between family and pay is different for men and women. The
Council of Economic Advisers (1998) determined that married men, most of whom have
children, earn more in the labor force than unmarried men. For women, the relationship is
reversed. (p. 180)

2.6 Problems of Women in Kadınlar da Vardır
I know that women have some broken experiences under the name of sexuality. But I
can say that these are not easily admitted by women and not even guessed by men. What
drove me to write these was to clarify the broken, broken lives of women in the
consciousness of humanity to the extent that the novel could reach. I think women
writers have a role in this regard. Because sexuality is ultimately an inner life. It is not
easy to articulate these inner experiences. I think the appropriate words are easier for
the author to reach. (Atasü, 2011)

Atasü criticizes socially constructed gender roles in her novel, bravely. She questions women's
place in society. Her novel includes eight different stories and all the stories tell a different
woman's life. All the women in her stories have different social and economic backgrounds.
The novel includes eight stories but, all the women in these stories share the same problems in
their life. The basic theme is the same. They are depressed, sharing the same gender roles that
are extremely making them ''other'' from the men in the stories.

“Erendiz Atasü, who shouted the masculinity of literature and said Kadınlar da Vardır (2011)
in 1983, while expressing different femininity situations in a patriarchal society, deals with the
oppression of women with a feminist perspective. For this view, the place of women's literature
is indispensable.” (Kaylı, p. 29)
Readers often see how to be a ''good woman'' in society but especially in their husband's eye.
Women characters in Kadınlar da Vardır and Celie The Color Purple, these women always try
to be good, they obey all these socially constructed roles like motherhood, fertility, try to make
their husband happy, feed their children and husband, cannot have a social life or social friends.
Even if they try to be happy and create personal space for them, they feel guilty because of
doing this and immediately back to "society's" normal. In Atasü’s novel, chapter three, one day
the woman character Servet gets so sick and soon gets uterine cancer. Her family takes her to
the hospital, she stays a long time in the hospital, even in this position she always thinks about
her family. What will they do without her? Who will cook, clean, or do the laundry? She is a
bad woman she thinks, she is not enough for her family. Her family also thinks in the same
way, how can a mother of a house be sick? Can mothers be sick? (Atasü, 1983) In Walker’s
story, the protagonist Celie is also acting according to these rules. It is so shameful for a woman
not to take care of her children or home. It is unforbidden for her to go outside and have a social
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life, yet her husband flirts with other women. A man can do these acts, but if she does, she is
the worst woman in her society. (Walker, 2008) Atasü and Walker tried to show these social
codes and traditional gender roles in their works and this brave voice is quite precious for
women and society:
Women, mostly family, in novels of the early Republic, and are home-oriented. That is
why in this period novels "women be (they all seem to be) 'good women' in the
traditional sense. Big in life getting into a struggle, getting a good education, if
necessary, with men. They are fighting, they endure adversity, but they cannot avoid
sticking to our traditional values and returning to their roles. (Şengül, p. 57)
Beyond all these obeying the traditional taboos, Atasü and Walker also wanted their characters
to question and explore their freedom bravely. In the first story of Kadınlar da Vardır two
young women, Ayla and Gülseren took a trip abroad. The question and explore the differences
between their country and abroad. They experience little events on the train but it helps them
to analyze women's place in both countries; there is almost nothing different about the women's
place in the world (Atasü, 1983: 11-25). Also in the chapter Kadınlar da Vardır, the character
Servet gets cancer, after staying a long time in the hospital, first, she feels guilty but later she
thinks that she became sick because of her family. Her family tired her too much with all of
these household chores. She experiences enlightenment about her life, like Celie, does in The
Color Purple. (Atasü, 1983: 26-42)
In the second chapter, Atasü tells Nurten’s story. Nurten’s husband Fikret asks her to go to a
ball together. Nurten is so excited, she chooses a nice dress to wear in the ball. When she gets
dressed so wishfully, she goes to show her dress to her husband. Fikret sees her dress and almost
lost his mind due to the scene beyond him. He finds the dress Nurten so unsuitable because the
dress is not enough to cover the parts of her body. Nurten is disappointed and takes her dress
off. She goes to the ball in a more ''suitable'' dress as her husband asks her to. She is unhappy
in her dress and never smiles at the ball, Fikret, on the other hand, so happy and drinks so much
alcohol and dances with another woman whose dress is worse(according to Nurten's dress) than
his wife's dress but he never minds it. (Atasü, 1983: 26-42) He loves this woman and they have
an affair, Nurten is like in Celie’s position in The Color Purple. (Walker, 2008) Both women
are preferred to another woman in their lives. They are never loved by their husbands, they are
just responsible for their homes and children, they cannot have fun. their husbands do not want
to go outside with them because of their appearance, but they can have fun with other beautiful
women.

3. CONCLUSION
Behind all these hiding obligations, we see women who want to know themselves and finally
experience enlightenment, as readers see in Celie, the protagonist of The Color Purple. On the
one hand, we see women who cannot ignore tradition and have to act according to the racon of
social roles, on the other hand, we see women who ignore these roles and try to interpret both
sex and sexuality in their way:
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Margot Waddell states that women's bodies and spirits, which are crumbling, broken,
damaged, divided, and later completed, can only be repaired through freedom and the
completion of women. She states that identities are divided due to the oppressing power of
the status quo, transformed into a symbol of awakening once they find an opportunity to
express themselves in feminist literary works. (Waddell, 1995: 129-133).
Like Waddell’s sentences about feminism, women in Atasü’s work, by questioning their
positions, want to rebel against all these social codes and it is an awakening for their freedom.
(Atasü, 1983) They are in between, have dilemmas in their subconscious, yet still in another
side of her, they want to rebel, just like Celie does in The Color Purple (Walker, 2008).
To sum up, it can be seen that the reflection of feminism is mostly about gender inequalities
and the position of women in society which we analyzed in the two novels. In these two novels,
it can be seen that women's problems are the same everywhere in the world. In the post-modern
age or area, feminists in all countries began to show themselves and they wanted to be visible.
They wanted to draw attention to women's problems in society. They wanted a solution but still,
from those times to now, not enough solutions had been given to women. Still, there is racism,
sexual problems, gender issues, rapes, violence, wage gaps in society. We can see these
problems in modern and post-modern novels, feminists tried to reflect their ages' problems.
Alice Walker and Erendiz Atasü are one of these feminist writers who wrote in the same years
but in different countries, experiencing the same problems.
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HAKKÂRİ’DE KADININ ÇALIŞMA YAŞAMINA KATILIMI: TOPLUMSAL
CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin Hakkâri’de kadının çalışma yaşamına
katılımı üzerindeki yansımalarını araştırmaktır. Hakkâri’de çalışan Hakkârili otuz iki kadın ile
yüz yüze ya da telefonda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların
çoğunluğunun eğitimi ortaöğretim düzeyindedir. Hakkâri’de ortaöğretim düzeyinde öğrenim
görmüş kadınların düşük vasıflı, düşük ücrete tabi işlerde çalıştıkları görülmektedir. Ayrıca
katılımcıların çalışma süreleri dikkate alındığında on yıl ve üzeri deneyime sahip az sayıda
kadın olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda örneklemde yer alan kadınların çoğunluğu
sigortasız bir şekilde çalıştıklarını, maddi imkânsızlıklar ve ekonomik bağımsızlık kazanmak
nedeniyle çalışmaya başladıklarını belirtmiştir. Bu sonuçla paralel bir şekilde araştırmaya
katılan kadınların çoğu çalışmanın olumlu yönünün ekonomik bağımsızlık olduğunu ifade
etmiştir. Son olarak görüşmeye katılan kadınlardan evli olanların ev işlerini kendileri yaptıkları
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Toplumsal Cinsiyete Dayalı İş Bölümü,
Hakkari.
1. GİRİŞ
Kadınların, tarih boyunca cinsiyet ayırımcılığına maruz kalması nedeniyle erkeklere kıyasla
daha az fırsata sahip olmuşlar, daha düşük statülerde çalışmak durumunda kalmışlardır. Bu
durumun ortaya çıkmasında geleneksel cinsiyet rollerinin etkisi söz konusudur (Dinç
Kahraman, 2010: 34). Öncelikle aile daha sonra da toplum tarafından biçilen cinsiyetçi roller
sonucunda bireyler cinsiyet rollerini içselleştirmektedir. Genellikle “kadınların aleyhine olacak
biçimde ortaya çıkan toplumsal cinsiyet eşitsizliği”, erkekleri otoritenin temsilcisi olarak kabul
ederken; kadının ikinci plana itilmesine ve istihdam da dâhil olmak üzere birçok alanda
ayrımcılık yaşamasına sebep olmaktadır (Ataklı Yavuz, 2016: 78).
Gelişmekte olan bir ülke olan Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı, gelişmiş ülkelerle
kıyaslandığında oldukça düşük düzeydedir. Türkiye’de ise batı bölgelerle kıyasla ülkenin
doğusunda kadın istihdamının düşük oranda olduğu görülmektedir. Türkiye’nin en az gelişmiş
bölgesi olan Doğu Anadolu Bölgesinde kadının çalışmasına yönelik olumsuz bakış açısı
nedeniyle kadınların istihdam düzeyi istenilen seviyeye ulaşamamıştır (Küçükali, 2014:1).
Toplumsal cinsiyet rollerinde eşitliğe yönelik tutumları anlamak önemlidir, çünkü toplumsal
cinsiyet eşitliği insani gelişmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir (Dotti Sani
ve Quaranta, 2017: 31). Buradan hareketle çalışmanın amacı, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin
Hakkâri’de kadının çalışma yaşamına katılımı üzerindeki yansımalarını araştırmaktır.
2. TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
Toplumsal cinsiyet, bir yönüyle biyolojik cinsiyetten kaynaklanırken diğer yönüyle ondan
farklı bir anlam taşımaktadır (Doğan, 2013:76; Ersoy, 2009:211). Tüm toplumlar yetişkin
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rollerini cinsiyet temelinde belirler ve bu durum çocuklarının sosyalleşmesinden itibaren başlar.
Erkek ve kız çocukların sadece cinsiyete özgü beceriler kazanmaları değil, aynı zamanda
cinsiyete özgü benlik kavramlarına ve kişilik özelliklerine sahip olmaları veya edinmeleri, söz
konusu kültür tarafından tanımlanan eril veya dişil özelliklere sahip olmaları beklenmektedir
(Bem, 1981:354).
Toplumsal cinsiyet kavramı 1968’de Robert Stoller tarafından, toplumsal ve kültürel olarak
inşa edilen cinsiyet algısının biyolojik cinsiyetten nasıl farklı olabileceğini göstermek için
ortaya atılmıştır. Robert Stoller’a göre “toplumsal cinsiyet”, psikolojik ve kültürel bir terimdir.
Biyolojik cinsiyeti belirtmek için kadın ve erkek terimleri kullanılırken, toplumsal cinsiyet için
“dişil” ve “eril” terimleri kullanılmaktadır. Stoller’a göre toplumsal cinsiyet, bir insanın taşıdığı
dişil ve eril özelliklerin toplamıdır ve normal bir erkeğin eril özelliklerinin, normal bir kadının
ise dişil özelliklerinin daha baskın olması beklenmektedir (Stoller, 1968: 9).
“Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ise kadınların politik, ekonomik, sosyal, kültürel ve medeni
alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan
yararlanılmasını engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsiyete bağlı
olarak yapılan herhangi bir ayrım, mahrumiyet veya kısıtlama anlamına gelmektedir”
(Demirgöz Bal, 2014:15). Bu çerçevede eşitsizlikler; eşit olmayan ekonomik statü, düşük siyasi
temsil ve güç; sağlık hizmetlerine ve diğer hizmetlere eşit olmayan erişim; yüksek şiddet ve
cinsel taciz oranları; eşitsiz eğitim; düşük sosyal statü gibi alanlarda kendini göstermektedir
(UNDP, 2015:9).
Toplumumuzda geçmişten bugüne kadar varlığını devam ettiren ataerkil aile yapısı toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine neden olmaktadır. Toplumsal cinsiyetle ilgili idealize edilmiş kültürel
inançlara (yani kast, iffet ve erkeklik hakkındaki inançlar) değer verecek şekilde
sosyalleştiklerinde, erkek ve kadınların öz değeri, bu ideallerin sosyal ve kültürel beklentilerini
karşılamaya bağlı olacaktır (Mahalingam ve Jackson, 2007: 1012-1013). Ataerkil aile
sisteminde aile reisi konumundaki baba mutlak otoriteye, mutlak söz hakkına sahiptir. Erkekler
toplumdaki her türlü güç kaynağına sahiptir; kadınlar bütün bu imkân ve fırsatlardan yoksundur
(Eroğlu ve İrdem, 2016: 15).
3. TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI İŞ BÖLÜMÜ VE KADININ ÇALIŞMA
YAŞAMINA KATILIMI
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı erkeklerle kıyaslandığında daha düşüktür.
Toplumun kadına yüklediği rol gereği ailevi sorumluluklar kadının çalışma yaşamına katılıp
katılmama konusundaki tercihlerinde etkili bir faktör konumundadır (TCEUEP, 2008: 14).
Toplumsal cinsiyet temelli iş bölümü yapısında çocukların ya da hasta ve yaşlıların bakımı,
temizlik, yemek gibi ev içi işler kadının sorumluluğundadır. Erkeklerin ev içi işlerdeki rolü,
kadının yetemediği yerde ona yardım etme düzeyinde kalmaktadır. Bu toplumsal bakış açısı
nedeniyle kadının çalışma yaşamına katılımı uygun görülmemektedir (Ataklı Yavuz, 2016: 82;
Kane ve Sanchez, 1994: 1081; Korkmaz ve Korkut 2012: 53; Küçükali, 2014:2; UNDP,
2015:10-11).
Kadınların eğitim seviyesinin düşük oranlarda olmasının altında yatan faktörlerden biri
“toplumsal cinsiyet eşitsizliği”dir. Çünkü ataerkil toplumsal yapıda erkeğin eğitimi ön planda
tutulmaktadır. Eğitim konusundaki bu eşitsizlik daha sonraki aşamada kadınların işgücüne
katılımına etki etmektedir (Ataklı Yavuz, 2016: 85-86; Korkmaz ve Korkut 2012: 59). Eğitim
düzeyi düşük kadınlar işyerinde görev ve sorumlulukların dağıtılmasında, terfi fırsatlarını
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kullanabilmede, çalışma koşullarının saptanmasında eşitsizlikle karşılaşabilmektedirler. Bu
nedenle ekonomik bir gereklilik yoksa ya da üniversite eğitimine sahip değillerse iş hayatına
katılmakta tereddüt ettikleri görülmektedir (Küçükali, 2014: 4).
Cinsiyet klişeleri, kadın ve erkek arasında meslekler açısından da bir ayrım yapılmasına neden
olmakta; bazı işler ‘kadın’ ve ‘erkek’ işi olarak kabul edilmektedir (Dedeoğlu 2000:148). Güler
yüz, el becerisi, cinsel cazibe gerektiren işler ya da ev içi sorumluluklarının ev dışındaki birer
yansıması olabilecek bakım, yemek pişirme, dikiş dikme ve temizlik işleri “kadın işi” olarak
görülmektedir (Güldü ve Ersoy Kart, 2009: 102-103; Ulutaş, 2009: 27-28)
Kadınların çalışma yaşamında karşılaştıkları problemlerden biri olan ücret eşitsizliği, özellikle
özel sektörde çalışan kadınlar açısından yaygındır (Korkmaz ve Korkut 2012: 56; Huffman,
2013:217). Eğitim düzeyleri aynı olsa dahi erkeğin kadından daha fazla ücret aldığı
görülmektedir (Ataklı Yavuz, 2016: 88). Bu durum kadınların çalışma yaşamına katılım
isteklerini azaltıcı bir etmen olmaktadır (Tan vd., 2008:178).
4. LİTERATÜR TARAMASI
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadının çalışma yaşamına katılımı ile ilgili çalışmalara aşağıda
çizelge 1’de kronolojik bir sıralamada yer verilmektedir.
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Çizelge 1. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadının Çalışma Yaşamına Katılımı Üzerine Literatür Taraması
Yazar ve Yıl
Örneklem
Amaç
Sonuçlar
Kane ve Sanchez, Amerika Birleşik
Aile statüsü ile evde ve işte cinsiyet
Erkeklerin cinsiyetle ilgili tutumlarını şekillendirmede
1994
Devletleri'ndeki 1750
eşitsizliği eleştirisi arasındaki ilişki
çıkarların rol oynadığı ve erkeğe bağımlılığın kadınların
kişilik bir kamuoyu
araştırılmıştır.
tutumlarını şekillendirmede bir faktör olduğu sonucuna
araştırması
varılmıştır. Erkeğe bağımlılık kadınların evdeki cinsiyet
eşitsizliğine yönelik eleştirilerini en aza indirmekte ve
erkeklerin toplumsal cinsiyet çıkarları kadınları ev içi
eşitsizliği kabul etmeye teşvik etmektedir.
Ersoy, 2009
645 kişi
Toplumda cinsiyete dayalı tutum ve
Toplumda değişen normlara karşı erkeğin ve kadının daha çok
davranışların ortaya çıkmasında etkisi
kendi cinsiyet grubu lehinde tutumlar sergilediği saptanmıştır.
olan faktörleri belirlemek
Bu nedenle kadınlar erkeklere özgü alanlara yönelme ve onlarla
amaçlanmıştır.
yarışma eğiliminde olmaktadırlar. Ancak kadının geleneksel
rollerinin yanı sıra yeni roller yüklenmesi ile kadınların daha
çok yalnızlık duygusu yaşadıkları tespit edilmiştir.
Dinç Kahraman,
251 kadın
Kadınların toplumsal cinsiyet
Araştırmaya katılan kadınların çoğunluğunun 30–40 yaşları
2010
eşitsizliğine yönelik görüşlerini
arasında olduğu ve çoğunluğunun okula gitmedikleri
belirlemek amaçlanmıştır.
saptanmıştır. Babalarının kızların okula gitmeyeceğine
yönelik düşüncelerini okula gitmeme nedeni olarak
belirtmişlerdir.
Genre vd., 2010
Kurumların kadınların Avrupa işgücü
İşgücü piyasası kurumlarının katılığının kadınların işgücüne
piyasalarına katılım oranlarının
katılımını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca, doğum
belirlenmesinde oynadıkları rol
izni ve yarı zamanlı çalışma gibi kurumsal özelliklerin
araştırılmıştır.
kadınların katılım oranlarını desteklediği saptanmıştır.
Özçatal, 2011
Tokat’ta çeşitli
Ataerkillik ve toplumsal cinsiyet
Ataerkil toplumsal yapıya bağlı işbölümünde kadın/erkek
sektörlerde çalışan 298
ilişkisinin kadın istihdamı üzerindeki
rolleri ayrımının kadınların çalışma yaşamına katılımını
kadın
etkisi araştırılmıştır.
belirleyen ana etken olduğu tespit edilmiştir.
Brandt, 2011
57 toplumun verileri
Cinsiyetçi ideolojilerin toplumsal
Sonuçlar, örneklenen 57 toplumdan 56'sında erkeklerin
cinsiyet eşitsizliği üzerindeki etkisi
kadınlardan daha fazla cinsiyetçi tutum sergilediğini
araştırılmıştır.
göstermiştir.
Kılıç ve Öztürk,
51926’sı şehirden,
25-64 yaş grubundaki kadınların
Özellikle eğitimin, şehirde yaşayan kadınların işgücüne
2014
25786’sı kırdan olmak
işgücüne katılımı üzerinde etkili olan
katılımı üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Ayrıca kadının
üzere toplam 77712 kadın faktörler araştırılmıştır.
evdeki iş yükünün, çalışma yaşamına katılımının önündeki
önemli engellerden biri olduğu belirlenmiştir.
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Küçükali, 2014

Dotti Sani ve
Quaranta, 2017

36 ülkeden genç kadın ve
erkekler (8. Sınıf
öğrencileri)

Harnois, 2017

Amerikan Ulusal Seçim
Çalışmasından 598 kişi

Erzurum’da kadın istihdamı üzerinde
olumsuz etkisi bulunan faktörler
araştırılmıştır.
Farklı toplumsal cinsiyet eşitsizliği
seviyelerine sahip 36 ülkede genç kadın
ve erkekler (8. Sınıf öğrencileri)
arasındaki toplumsal cinsiyet rollerine
yönelik tutumlar araştırılmıştır.

Irk/etnik ve cinsellik temelli eşitsizlikler
hakkındaki inançların ve sosyal
statülerin; erkeklerin toplumsal cinsiyet
eşitsizliği konusundaki farkındalığı ve
toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele
eden kadınlara verilen destekle nasıl
ilişkili olduğu araştırılmıştır.

Erzurum’da kadın çalışanların %74’ü ilköğretim ve altı
mezunlardan oluşmaktadır. Ancak eğitim düzeyinin özellikle
kadınlarda sevindirici bir seyir izlediği saptanmıştır.
Sonuçlar şu şekildedir: (a) hem genç kadınlar hem de genç
erkekler (yaş = 14.39 yıl), toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha
yüksek olduğu ülkelerde daha fazla cinsiyet eşitliği tutumları
sergilemektedir; (b) tüm ülkelerdeki genç kadınlar, toplumsal
cinsiyet rollerine karşı genç erkeklere göre daha eşitlikçi
tutumlara sahiptir, ancak (c) tutumlardaki cinsiyet farkı, daha
eşitlikçi bağlamlarda daha belirgindir ve (d) daha yüksek bir
anne eğitimi seviyesi, genç kadınlar arasında daha fazla
cinsiyet-eşitlikçi tutumlarla ilişkilidir.
Sonuçlar, İspanyol olmayan siyahi erkeklerin eşitsizliğe maruz
kalma olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir. İspanyol
olmayan siyahi erkeklerin cinsiyet eşitliği için mücadele eden
kadınları destekleme olasılığının diğer erkeklere göre daha
yüksek olduğu ancak bu etkilerin siyasi ideoloji tarafından
gölgede bırakıldığı saptanmıştır.
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5. YÖNTEM
5.1. Evren ve Örneklem
Kadın istihdamdaki düşük oranlar Doğu Anadolu Bölgesinde daha belirgin biçimde
görülmektedir. Kadının çalışma yaşamında yer alması konusunda yaşanan sorunların
anlaşılması ve azaltılması amacıyla Hakkâri’de özel sektörde çalışan Hakkârili kadınlar
örneklem olarak seçilmiş, amaca yönelik örnekleme tekniği kullanılmıştır. İlde kamu
sektöründe daha çok eğitim düzeyi yüksek ve il dışından gelen kadın çalışanların yer alması
sebebiyle özel sektör tercih edilmiştir.
5.2. Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Hakkâri’de çalışan Hakkârili kadınlar ile
yüz yüze ya da telefonda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır (Büyüköztürk vd. 2014:
152). Görüşme soruları literatür taraması (Brandt, 2011; Dedeoğlu, 2000; Dotti Sani ve
Quaranta, 2017; Ersoy, 2009; Genre vd. 2010; Harnois, 2017; Kane ve Sanchez 1994; Thornton
vd. 1983) sonucunda oluşturulmuştur. Veri toplama süreci Kasım 2021’de başlamış, Aralık
2021’de sona ermiştir. Yapılan görüşme süresi ortalama 17 dk’dır. Görüşmelerden elde edilen
veriler bir değişikliğe tabi tutulmadan deşifre edilerek içerik analizi yapılmak üzere Nvivo 12
nitel veri analizi programına kaydedilmiştir. İçerik analizinde öncelikle deşifre verileri
kodlanmış daha sonra kodlar arasındaki ilişkileri saptamak amacıyla temalar oluşturulmuştur.
Son olarak ise elde edilen bulgular yorumlanarak araştırmaya dair sonuçlar elde edilmiştir.
5.3. Araştırma Sorusu
Türkiye’de kadınların bu şekilde toplumsal yaşamın, dolayısıyla iş yaşamının gerisinde kalması
Türkiye’nin önemli sorunlarından biridir. Bu soruna köklü çözümler üretmenin başlangıcı ise
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin boyutunun bilinmesidir. Buradan hareketle araştırma sorusu;
Hakkâri’de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadının çalışma yaşamına katılımı üzerinde bir
etkisi var mıdır? Şeklinde belirlenmiştir.
6. BULGULAR
6.1. Kadınların Sosyo-Demografik ve Ekonomik Özellikleri
Görüşmeye katılan kadın çalışanların demografik özelliklerine Çizelge 2’de yer verilmiştir.
Çizelge 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
20-24 yaş
25-29
Yaş
30-34
35-39
40 ve üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekâr
İlkokul mezunu ve altı
Ortaöğretim
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14
9
5
2
2
10
22
3
13
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Eğitim Düzeyi

Aylık Gelir

Çalışılan Süre

Ön Lisans
Lisans
Lisans Üstü
1000-1999
2000-2999
3000-3999
4000 TL ve üzeri
1 yıl ve altı
2-5 yıl
6-9 yıl
10 yıl ve üzeri

8
7
1
14
8
2
8
8
9
11
4

Çizelge 2 incelendiğinde görüşmeye katılan kadın çalışanların büyük çoğunluğunun 20-24 yaş
grubunda yer aldığı ve bekâr olduğu görülmektedir. Kadınların büyük çoğunluğu ortaöğretim
mezunudur. Büyük oranda perakende sektöründe çalışan kadınların aylık gelirleri genellikle
1000-1999 TL arasındadır. Son olarak kadınların çalışma süreleri dikkate alındığında 10 yıl ve
üzeri deneyime sahip az sayıda kadın olduğu tespit edilmiştir.
6.2. Çalışma Yaşamına Ait Özellikler (AT1)
Katılımcıların çalışma yaşamına ait özellikleri ana teması “Sigortalılık Durumu” (T1),
“Çalışma Nedenleri” (T2), “Çalışmanın Olumlu Yönleri” (T3) ve “Çalışmanın Olumsuz
Yönleri” (T4) temaları altında toplanmıştır.
Çizelge 3. Çalışma Yaşamına Ait Özelliklere İlişkin Temalar ve Kodlar
Ana Tema
Temalar
Kodlar
Sigortalı (k1)
Sigortalılık Durumu (T1)
Sigortalı Değil (k2)
Maddi İmkânsızlık (k3)
Ekonomik Bağımsızlık (k4)
Çalışma
Tahsil Nedeni (k5)
Yaşamına Ait Çalışma Nedenleri (T2)
Boş Zamanı Değerlendirme (k6)
Özellikler
Ekonomik Bağımsızlık (k7)
(AT1)
Çalışmanın Olumlu Yönleri Özgüven (k8)
(T3)
Tecrübe (k9)
Artan Sorumluluk (k10)
Çalışmanın
Olumsuz Çocuğa Vakit Ayıramama (k11)
Yönleri (T4)
Yorucu Çalışma Şartları (k12)
Kendine Zaman Ayıramama
(k13)

Referans
11
21
19
8
3
2
24
5
3
11
5
5
4

6.2.1. Sigortalılık Durumu (T1)
“Sigortalılık Durumu” (T1) teması “Sigortalı” (k1), “Sigortalı Değil” (k2) olarak 2 adet kod
içermektedir. Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k1- Katılımcı 7 (…) “İlk 8 ay yapmadılar. Deneme süreciymiş neymiş. 8 ay benim neyimi
deniyorsun. Sonra yaptılar.”
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k2- Katılımcı 28 (…) “Ben 13 yıldır çalışıyorum sigortam yok. Defalarca dile getirdim ama
yapmadılar. Bundan sonra da hiç söylemem.”
6.2.2. Çalışma Nedenleri (T2)
“Çalışma Nedenleri” (T2) teması “Maddi İmkânsızlık”(k3), “Ekonomik Bağımsızlık” (k4),
“Tahsil Nedeni” (k5) ve “Boş Zamanı Değerlendirme” (k6) olarak 4 adet kod içermektedir.
Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k3- Katılımcı 10 (…) “Kardeşlerim arasında da ben ve iki ablam büyük. Biri evli. Ben ve
diğer ablam çalışıyoruz. İki kardeşimizi okutuyoruz. Evi geçindirmek zorundayız. Benimki
mecburiyetten aslında. Ailemin de çok istediği bir şey değil.”
k4- Katılımcı 21 (…) “Ekonomik olarak özgür olmak istedim.”
6.2.3. Çalışmanın Olumlu Yönleri (T3)
“Çalışmanın Olumlu Yönleri” (T3) teması “Ekonomik Bağımsızlık” (k7), “Özgüven” (k8),
“Tecrübe” (k9) olarak 3 adet kod içermektedir. Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer
verilmiştir:
k7-Katılımcı 15 (…) “Kadınların çalışması, kendi ayaklarının üzerinde durması çok güzel
bir şeydir. Kimseye muhtaç olmuyorsun.”
k8- Katılımcı 13 (…) “Çalışmadan önce özgüvenim fazla yoktu. Toplumda kendini fazla
belli etmeyen sessiz bir insandım. Şimdi ise en ufak bir durumda ilk fikrimi sunanlardan
birisiyim. Özgüvenim arttı.”
6.2.4. Çalışmanın Olumsuz Yönleri (T4)
“Çalışmanın Olumsuz Yönleri” (T4) teması “Artan Sorumluluk” (k10), “Çocuğa Vakit
Ayıramama” (k11), “Yorucu Çalışma Şartları” (k12) ve “Kendine Vakit Ayıramama” (k13)
olarak 4 adet kod içermektedir. Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k10- Katılımcı 2 (…) “Bir kere çalışıyorsun ama bir eve de bakıyorsun sonuçta. Mesela
benim eşim bu anlamda çok da bilinçsiz bir erkek değildir ama maalesef ev işlerinde yeterince
yardımcı olmuyor. Kadın bir mesai de evde yapıyor. Zor oluyor. Ne kadar yaparsan yap hep bir
eksik hissediyorsun.”
k11- Katılımcı 9 (…) “Sadece bir konuda sıkıntı yaşıyorum. Çocuklarıma çok zaman
ayıramıyorum. Çalışan kadın olmak, anne olmak çok zor. Ben çocuklarımı bırakıp işe gittiğim
zaman o bana çok ağır geldi. Yorgun argın geliyorum. Vakit ayıramıyorum. Sadece hafta sonu
vakit geçirebiliyoruz. Daha çok küçükler bana ihtiyaçları var.”
k12- Katılımcı 24 (…) “Tek kötü tarafı çalışma saatleri. Bizi 8 saatten fazla çalıştırıyorlar.”
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Görsel 1. Çalışma Yaşamına Ait Özelliklere İlişkin NVivo Modeli-1

6.3. Çalışma Yaşamında Kadınların Tutum ve Davranışları (AT2)
Çalışma yaşamında kadınların tutum ve davranışları ana teması “Ücretin Kullanımı” (T5), “Ev
İşleri ve Çocuk Bakımı” (T6), “Cinsiyet Eşitsizliği” (T7) temaları altında toplanmıştır.
Çizelge 4. Çalışma Yaşamında Kadınların Tutum ve Davranışlarına İlişkin Temalar ve Kodlar

Ana Tema
Çalışma
Yaşamında
Kadınların
Tutum ve
Davranışları
(AT2)

Temalar

Kodlar
Ev Harcamaları (k14)
Ücretin Kullanımı Kişisel Harcamalar (k15)
(T5)
Ev
Harcamaları
ve
Kişisel
Harcamalar (k16)
Kadının Sorumluluğu (k17)
Ev İşleri ve Çocuk Kadın ve Erkeğin Sorumluluğu (k18)
Bakımı (T6)

Referans
15
8
9
26
6

6.3.1. Ücretin Kullanımı (T5)
“Ücretin Kullanımı” (T5) teması “Ev Harcamaları” (k14), “Kişisel Harcamalar” (k15) ve “Ev
Harcamaları ve Kişisel Harcamalar” (k16) olarak 3 adet kod içermektedir. Katılımcı kadınların
ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k14- Katılımcı 17 (…) “Babamın çalıştığı krediye gidiyor. Ben de evi geçindiriyorum.”
k15- Katılımcı 14 (…) “Kendi ihtiyaçlarım için harcıyorum genelde. İhtiyaç olursa eve de
veriyorum.”
k16- Katılımcı 16 (…) “Eve de gidiyor. Kendi ihtiyaçlarıma da ayırıyorum.”
6.3.2 Ev İşleri (T6)
“Ev İşleri” (T6) teması “Kadının Sorumluluğu” (k17) ve “Erkek ve Kadının Sorumluluğu”
(k18) olarak 2 adet kod içermektedir. Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k17- Katılımcı 13 (…) “Eşim pek yardımcı olmuyor. Kalkıp kendine su bile almaz. Kızlar
var. Onlarla birlikte yapıyoruz. O kadar ataerkil bir kayın validem var ki. O kadar yanlış
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yetiştirmiş ki çocuklarını. Ben artık daha fazla mücadele edemedim. Bıraktım. Kayınvalidem
hala oğluna iş yaptırmaz. Bir tabak kaldıracak olsa oğlum bırak ben yaparım der.”

Görsel 2. Çalışma Yaşamında Kadınların Tutum ve Davranışlarına İlişkin NVivo Modeli-2
6.4. Toplumsal Bakış Açısı (AT3)
Toplumsal bakış açısı ana teması “Cinsiyet Eşitsizliği” (T7) teması altında toplanmıştır.
Çizelge 5. Toplumsal Bakış Açısına İlişkin Temalar ve Kodlar
Ana Tema
Temalar
Kodlar
Toplumsal Bakış Açısı
Cinsiyet
Eşit Olmayan Fırsatlar
(AT3)
Eşitsizliği (T7)
(k19)
Mesleki Eşitsizlik (k20)

Referans
27
26

6.4.1. Cinsiyet Eşitsizliği (T7)
“Cinsiyet Eşitsizliği” (T7) teması “Eşit Olmayan Fırsatlar” (k19) ve “Mesleki Eşitsizlik”
(k20) olarak 2 adet kod içermektedir. Katılımcı kadınların ifadelerine aşağıda yer verilmiştir:
k19- Katılımcı 8 (…) “Kadınlara erkeklerle eşit iş fırsatı verilmeli ama verilmiyor. Şu anda
benim iş yerimde yaşadığım şey, bu işi bir kadın yapamaz. Erkek daha iyi yapar bu işi. Ben
buna katılmıyorum. Ben kadının da yapabileceğine inanıyorum. Kadınların çalışması Doğuda
batıya göre daha zor. Çünkü anlayış konusunda bir burada zorluk çekiyoruz. Bir kadına çalışma
rolü biçilmemiş. Eşlerimize de dayatılan genel de bu oluyor. Keşke eşin çalışmasaydı, evinde
otursaydı diyorlar. Aile içinde sıkıntılar çıkıyor sonra.”
k20- Katılımcı 7 (…) “Mesela bir sekreterlik, hemşirelik göze güzel geliyor. O yüzden
kadın isteniyor. Erkek güçlüdür, erkek inşaat yapar. Yooo..Var inşaat mühendisi kadın yok
mu? Çok çok daha iyiler. Ben bir türlü anlamıyorum. Erkeklerin kadınlardan üstün olması gibi
bir kaide olmamalı. Kadın ile erkek eşit olsaydı Türkiye’de şu anda kadın ölümleri bu kadar
olmazdı.
Görüşmeye katılan kadınların çoğu mesleklerde yapılan cinsiyet ayrımına karşı olduklarını,
kadınların her işi yapabileceklerini belirtmişlerdir. Kadınların her işi yapmaması gerektiğini
düşünenler de fiziki güç nedeniyle bu şekilde düşündüklerini ifade etmişlerdir:
k20- Katılımcı 26 (…) Fiziksel olarak bazı işler gerçekten kadınlara göre değil. Ben bir
sanayide çalışamam mesela. Fiziki güç dışında kadının yapamayacağı hiçbir iş yoktur.
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Görsel 3. Toplumsal Bakış Açısına İlişkin NVivo Modeli-3

7. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, Hakkâri’de kadınların çalışma yaşamına katılımı toplumsal cinsiyet eşitsizliği
bakış açısıyla ele alınmıştır. Örneklemde yer alan kadın çalışanların demografik özellikleri
dikkate alındığında çoğunluğunun 20-24 yaş arasında ve bekâr oldukları görülmektedir. Bu
durum kadınların evlendikten sonra işe ara vermeleri ya da bırakmaları ile açıklanabilir.
Hakkâri’de evlenmemiş genç kadınların gelir elde edebilecekleri bir işte çalışma kararını daha
özgürce alabildikleri ancak evli kadınların işgücüne katılımının düşmekte olduğu
görülmektedir. İlde evli kadınların özel sektördeki işlerde çalışmasına sıcak bakılmazken,
katılımcılar çalışan evli kadınların eğitim düzeyleri yüksekse çalışabildiklerini ve bunun daha
çok kamu sektöründe olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuçlar Özçatal (2011) ve Kılıç ve Öztürk
(2014)’ün araştırmalarının sonuçları ile paraleldir.
Katılımcıların çoğunluğunun eğitimi ortaöğretim düzeyindedir. Bu durumun ortaya çıkmasında
12 yıllık zorunlu eğitimin etkisi muhakkaktır. Eğitimin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve
kadınların işgücüne katılımı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Hakkâri’de ortaöğretim
düzeyinde öğrenim görmüş kadınların düşük vasıflı, düşük ücrete tabi işlerde çalıştıkları
görülmektedir. Çünkü bu yaş grubundaki kadınlar ekonomik zorunluluklar nedeniyle
çalışmaktadırlar. Bu sonuçlar Özçatal (2011) ve Küçükali (2014)’nin araştırmasının sonuçları
ile paraleldir. Ayrıca katılımcıların çalışma süreleri dikkate alındığında 10 yıl ve üzeri
deneyime sahip az sayıda kadın olduğu tespit edilmiştir. Bu durum da kadınların evlendikten
sonra işi bırakmaları ile açıklanabilir. Bu sonuç Özçatal (2011)’ın araştırmasının sonuçları ile
paraleldir.
Araştırma sonucunda örneklemde yer alan kadınların çoğunluğunun sigortasız bir şekilde
çalıştıkları tespit edilmiştir. Sigortalı çalışanlar ise işe ilk girişlerinde değil, uzun süre
çalıştıktan sonra sigortalarının yapıldığını belirtmiştir. Bu durum, kadın çalışsa da kocasına ya
da babasına bağımlılığının ve ataerkil yapının devam ettiğini göstermektedir. Hakkâri İli Sosyal
Analiz Raporu’nda da (2015:51) belirtildiği gibi, “işverenlerin sigorta masraflarından kaçınmak
için hiç kayıt yapmamaları ya da ücretlerin verilen ücretlerden düşük gösterilmesi” gibi
durumlar da söz konusudur. Çalışanların yasal hakka sahip olmadıkları kayıt dışı istihdamda
cinsiyet eşitsizliği kendini net bir şekilde göstermektedir. Bunun için Hakkâri’de kayıt dışı
kadın personel çalıştırılmasını engellemeye yönelik tedbirlerin alınması, işyeri denetimlerinin
yapılması ve caydırıcı yaptırımların uygulaması etkili olacaktır.
Araştırmaya katılan kadınların büyük çoğunluğu maddi imkânsızlıklar ve ekonomik
bağımsızlık kazanmak nedeniyle çalışmaya başladıklarını, mecbur kalmadıkça çalışma
hayatında yer almadıklarını belirtmiştir. Bu sonuçlar Küçükali (2014) ve Özçatal (2011)’ın
araştırmalarının sonuçları ile tutarlıdır. Katılımcılar Hakkâri’de istihdam olanaklarının kısıtlı
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olduğunu da belirtmiştir. Bu konuya Hakkâri İli Sosyal Analiz Raporu’nda (2015:47,51) da
yer verilmiştir. Kadınların çalışma yaşamına katılım oranının erkeklerden az olmasının
nedenleri olarak; ücretlerin yetersiz olması, kadınların kayıt dışı çalışması, ev işlerinde
çalıştırılan kadınlara sigorta yapılmaması da etkili olmuştur.
Araştırmaya katılan kadınların çoğu çalışmanın olumlu yönünün ekonomik bağımsızlık
olduğunu ifade etmiştir. Elde ettikleri geliri ev ihtiyaçları için harcasalar da kendi ayakları
üzerinde durmanın onlarda bağımsızlık duygusu yarattığı ifade edilebilir. Kadınların çoğunluğu
çalışmanın olumsuz yönünü artan sorumluluk ve çocuklarına vakit ayıramama olarak
belirtmiştir. Kadınlar, çalışma yaşamının olumsuz etkilerinin daha çok annelik ve eş rolleri
üzerinde olduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla kadınlar ev içi rollerini aksatması durumunda
çalışma yaşamına olumsuz yaklaşmaktadır. Bu bulgular Özçatal (2011)’ın araştırmasının
sonuçları ile tutarlıdır.
Görüşmeye katılan kadınların çoğunluğu kazancını ev harcamaları için kullandığını
belirtmiştir. Bu sonuçlar da kadınların ekonomik zorunluluklar nedeniyle çalışma yaşamında
yer aldıklarını desteklenmektedir. Hakkâri’de var olan ataerkil aile yapısından kaynaklana
cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadın çalışanlar ücretini harcamada özgür değildir.
Görüşmeye katılan kadınlardan evli olanlar ev işlerini kendileri yaptıklarını belirtmektedir.
Eşlerin ev işlerine dâhil olduğunu belirten kadın sayısı azdır. Çocukların bakımı ise genellikle
akrabalarından biri tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla çocuk bakımı sorununu akrabalık
dayanışması içinde çözmeye çalışılmaktadır. Bekâr katılımcılar ise ev işlerinin anneleri,
kardeşleri/ablaları ya da yengeleri tarafından yapıldığını belirtmiştir. Sonuçlardan anlaşılacağı
gibi kadınlar çalışsa bile ev işleri onların sorumluluğunda kalmakta, erkekler bu sorumluluğu
paylaşmaya istekli görünmemektedir. Bu sonuçlar Ersoy (2009), Özçatal (2011), Brandt
(2011), Kılıç ve Öztürk (2014) ile Dotti Sani ve Quaranta (2017)’nın araştırmalarının sonuçları
ile paraleldir.
Görüşmeye katılan kadınların çoğu mesleklerde yapılan cinsiyet ayrımına karşı olduklarını,
kadınların her işi yapabileceklerini belirtmişlerdir. Kadınların her işi yapmaması gerektiğini
düşünenler de fiziki güç nedeniyle bu şekilde düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar
Brandt (2011) ve Dotti Sani ve Quaranta (2017)’nın araştırmalarının sonuçları ile paraleldir.
Kadınların çalışma yaşamına katılımları yıllar itibariyle artış göstermesine rağmen ev içindeki
çocuk bakımı, temizlik ve yemek işleri gibi sorumluluklar nedeniyle kadının yükü iki kat daha
artmış, bu durum da eşitsizliğe yol açmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önlenebilmesi
adına çocukluk döneminde cinsiyet rollerinin bireylere cinsiyet ayrımcılığına yol açmayacak
biçimde aktarılmasına ve rol model olunmasına özen gösterilmelidir. Bu konuda özellikle anne
ve babaların bilinçlendirilmesi çok büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, toplumsal cinsiyet
ayrımcılığına yönelik eğitimler verilmeli, bu konuda yerel yönetimlerin ve sivil toplum
örgütlerinin desteği sağlanmalıdır.
Hakkâri’de kadınların istihdam edilebilirliklerinin artırılması için yapılan çalışmalar olmuştur.
Bu kapsamdaki çalışmalardan biri Hakkâri Üniversitesi öncülüğünde başlatılan ve “Hakkâri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hakkâri Ticaret ve Sanayi Odası, Hakkâri
Barosu, Hakkâri Kadın Girişimciler Derneği, Hakkâri Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü,
KOSGEB Hakkâri İl Müdürlüğü, Kadın Merkezi (KAMER) Vakfı Hakkâri Şubesi, Doğu
Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkâri Yatırım Destek Ofisi, Hakkâri İl Tarım ve Orman
Müdürlüğü, Türkiye-İsviçre Büyükelçiliği” tarafından desteklenen “Hakkâri Girişimci
BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 115

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Kadınlar Yetiştiriyor” projesidir. Proje kapsamında 77 kadın girişimci iş hayatına hazırlanmıştır
(Hakkâri Üniversitesi e-Bülten, Ocak 2020:8). Hakkâri’de halk eğitim merkezinde de çeşitli
kurslar düzenlenmektedir. Bu kursların daha etkin hale getirilmesi için ilin eksikliklerinin ve
ihtiyaç duyulan alanların iyi belirlenmesi, özel sektör ve çeşitli kurumlarla getirilecek
işbirlikleri sayesinde kurslardan alınacak eğitimin ve sertifikaların işlevsellik kazanması
önemlidir.
Ayrıca devletin kadınların işgücüne katılımının önündeki engelleri ortadan kaldırmayı
amaçlayan yasalar ve yönetmelikler yürürlüğe koyarak yasal düzenlemelerle sağlayacağı destek
büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda işgücü piyasasında kadınların hak ettikleri yerlere
gelmelerinde cinsiyet eşitsizliğinin önlenmesi, kadınlara biçilen geleneksel rollerin ve
sorumlulukların bertaraf edilmesi, kadınların üzerindeki bakım yükümlülüklerinin azaltılması,
kadınların eğitim seviyesinin yükseltilmesi, işgücü piyasasındaki konumlarının erkeklerle eşit
konuma getirilmesini amaçlarına yönelik politikalar teşvik edici olabilir.
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VİZYONER LİDERLİK İLE İHRACAT PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ:
İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
Sezgin SARAÇOĞLU
YL Öğr., Selçuk Üni., SBE, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,
ÖZET
Bu araştırma, katılımcıların ihracat performansı düzeyleri ile vizyoner liderlik algıları
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya’da termal
güneş kollektörleri üreten ve ürettiklerini 82 ülkeye ihraç eden imalat sektöründe faaliyet
gösteren bir firmada çalışan 120 katılımcı oluşturmaktadır. Anket yöntemi ile yapılan araştırma
verileri SPSS 24.00 Programı ile analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, ihracat
performansı boyutları (ihracat tatmini, finansal ihracat performansı, stratejik ihracat
performansı) ve vizyoner liderlik boyutları (vizyoner düşünme, eylem yönelimli olma, geleceği
resmetme, değişime açık olma) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya
çıkmıştır. Bunun yanı sıra regresyon analizi sonuçlarına bakıldığında, modele ilişkin R2
değerinin %45,6 olarak elde edilmesi, genel olarak ihracat performansı değişmelerinin
%45,6’sının, bireylerin vizyoner liderlik üzerine algıları tarafından belirlendiğini ifade etmiştir.
Farklı bir bakış açısıyla, ihracat performansı değişimlerinin %54,4’ü vizyoner liderlik
boyutlarının dışındaki değişkenlere bağlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: İhracat, İhracat Performansı, Liderlik, Vizyoner Liderlik.
ABSTRACT
This research was conducted to examine the relationship between the export performance levels
of the participants and their visionary leadership perceptions. The sample of the research
consists of 120 participants working in a company operating in the manufacturing sector that
produces thermal solar collectors in Konya and exports its products to 82 countries. The
research data made with the survey method were analyzed with the SPSS 24.00 Program. As a
result of the research, it was revealed that there is a statistically significant relationship between
the dimensions of export performance (export satisfaction, financial export performance,
strategic export performance) and visionary leadership dimensions (visionary thinking, action
oriented, portraying the future, being open to change). In addition, when looking at the results
of the regression analysis, it was stated that the R2 value for the model was obtained as 45,6%,
and that 45,6% of the overall export performance changes were determined by the perceptions
of individuals on visionary leadership. From a different point of view, 54,4% of export
performance changes show that it depends on variables outside of visionary leadership
dimensions.
Keywords: Export, Export Performance, Leadership, Visionary Leadership.
1. GİRİŞ
Ülkeler arasındaki küresel rekabetin artması şirketlerin uluslararası pazara girmesini
hızlandırmıştır. Teknolojik yenilikler, kapasite artırımı ve nitelikli işgücünün artmasıyla birlikte
şirketler ürettikleri mal veya hizmetlerle ihracata yönelmiştir. İhracatın artması, ülkelerin dış
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ticaret açığını azaltarak topluma faydalı ve şirket gelirlerini artırarak şirkete fayda
sağlamaktadır. İhracat verilerini değerlendirirken siyasi politikaların, dış çevrenin, şirket
politikalarının yanı sıra şirketlerin ihracat performansı da çok önemli bir konu haline gelmiştir.
İhracat performansı literatüründe; ihracat performansı şirketlerin ulaşmak istedikleri hedeflerde
ne kadar başarılı olduğu ile ilgili bir kavramdır. Bu hedeflere ulaşmak istenirken; daha fazla
kar, üretim kapasitesi, bir önceki yıla göre satış fazlalığı, rakiplerine karşı üstünlük, geniş
kapsamlı müşteriye ulaşma, üretilen mal veya hizmetin dünya markası olma ve uluslararası
pazarda söz sahibi olma gibi amaçlar kullanılır.
İhracat performansı üzerinde etkisi olduğu düşünülen ve alanında bilimsel araştırmalara
başlanan vizyoner liderlik ise; kısaca, şirket için istenilen amaç ve hedefleri belirleyen ve
açıklayan, bu hedef ve amaçları bütün çalışanlarıyla paylaşan, değişimlere açık olan ve bu
değişimlere göre şirket kültürünü aktivite ederek vizyon oluşturan kişidir. Vizyoner liderlerin
iş hayatının devamlılığı ve çalışanlar için önemli olması sebebiyle, bu çalışmada ihracat
performansı ve vizyoner liderlik ilişkisi tüm yönleriyle ele alınmak istenmiştir.
2. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İhracat ve İhracat Performansı
İhracat, en temel anlamıyla ülke içerisinde imal edilen mal veya hizmetlerin başka bir ülkeye
karşılığı alınarak teslim edilmesidir. Bu üretilen mal veya hizmeti başka ülkeye teslim eden
şirket veya kişilere ise ihracatçı denir (Sarıhan, 2017: 46). İhracatın, gerçekleştirme şekilleri
ihracatçılar açısından farklılık gösterdiğinden fazla sayıda tanımı vardır. Arapça’ da dışarı
anlamına gelen ihracat Türkçe’ de ticari bir anlam taşır. İhracat, basit anlamda başka bir ülkeye
mal veya hizmet satımı olarak tanımlansa da bunun yanı sıra o ülkede sadece üretilen mal veya
hizmetin değil o ülkede yetiştirilen tarım ürünlerinin hatta başka bir ülkeden satın alınan
malın(ithalat) tekrardan başka ülkelere satılması yani teslim edilmesidir (İri, 2018: 9)
Küresel rekabetin artmasıyla birlikte örgütlerin, uluslararası pazarlara girmesi ihracat ve ithalat
ile sağlanır. Örgütler, ürettikleri mal veya hizmetleri ihracat yoluyla uluslararası pazara arz
ederler (Koçoğlu ve Sarıtaş, 2016: 125). Örgütler rakipleriyle rekabet edebilmek ve karlılığını
artırabilmek için Uluslararası pazarlara ihracat yapar bu ihracatlarının konusunu genellikle
imalat, inşaat, bankacılık ve lojistik alanlarındaki mal veya hizmetler oluşturur. İhracatın,
şirketler ve devletler için önemli olmasının temel nedeni yapılan satışlardan döviz kazancı elde
etmektir (Tek, 1995: 188).
Genellikle dış ticaret açığı veren ülkelerin ihracatının artması, döviz kurunun düşmesine ve ülke
parasının değer kazanmasına fayda sağlamasının yanı sıra şirketler açısından da olumlu
sonuçlar doğurmasına ve şirketlerin dış ticarete açılmasına cesaret etmesi gibi olumlu etkileri
olacağını göstermektedir (Çavuşgil ve Nevin, 1981:114). Ülke içindeki işletmelerin iç pazardan
dış pazara açılması yani ihracata yönelmesi hem ülkenin dış ticaret açığını kapatması anlamında
işletmelerin ise karlılığını artırma anlamında çok önemlidir. İç piyasada hem kalite hem üretim
ve hizmet anlamında kendini gerçekleştiren şirketler, ürettikleri mal veya hizmetleri ihracat
etmek isterler. Dış pazara açılarak ihracat yapmak isteyen İşletmelerin ihracat yapması altındaki
temel neden rakiplerine karşı üstünlük sağlamak, özellikle döviz fiyatlarındaki yüksekliği
avantaja çevirerek karlılık oranını artırmak ve üretim kapasitesini artırmaktır. Ülkeler, hem
şirketlerin karlılığından dolayı ülke refahını artırmak hem de dış ticaret açığını kapatmak için
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şirketleri ihracata teşvik eder ve teşvik kapsamında şirketlere; KDV iadesi, uzun vadeli ve
düşük oranlı kredi gibi olanaklar sağlar (Sarıhan, 2017: 46-47).
Küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamında mevcut sermayenin, üretim kapasitesinin, ileri
teknolojilerin keşfinin ve nitelikli işgücünün artması örgütlerin uluslararası pazarlara ihracat
yapmasını hızlandırmıştır. Örgütler, uluslararası pazarlara girebilmek için öncelikle ihracat
yapmaları gerekmekte bu sayede bu piyasalarda tecrübe kazanmaktadır. Örgütler, uluslararası
pazarlarda kalıcı bir yer edinebilmek ve ihracatını başka müşterilerine arz edebilmek için, tek
bir kalemde değil birçok kalemde mal veya hizmet sunması, rakipleriyle rekabet edebilmek için
uygun fiyat belirleyebilmesi, piyasaya güven verebilmesi ve lojistik, ulaşım alanında hızlı ve
güvenilir bir sistemlerinin olması gerekmektedir. Performans kavramıyla anlatılmak istenen ise,
örgütlerin satışlarından ve bu satışlardan elde edilen kardaki değişimi ifade etmektedir. Aynı
zamanda performansla pazar payındaki değişimde gündeme getirilmektedir. Buradan yola
çıkarak, örgütler için mal veya hizmetlerin satışında ve bu satışlardaki karda ve örgütün mevcut
pazardaki Pazar payındaki bir artış örgütlerin performansı için iyi bir ölçüttür. İhracat
performansı ise örgütlerin uluslararası pazarlarda başka ülkeye yapılan satışların artması, arz
edilen mal veya hizmetlerin maliyetinin düşürerek karını artırması ve ihracat yaptığı ülkedeki
Pazar payının artması hem örgütü hem de şirket çalışanlarını memnun etmesiyle pozitif yönlü
ilişki içerisindedir (Gray vd., 2000: 151). İhracat performansı, örgütlerin hedeflediği ihracat
miktarının ne kadarının gerçekleştiği ile alakalıdır. Örgütler, çoğu zaman iki amaç için ihracat
yaparlar. Bunlar; Finansal ve stratejik amaçlardır. Finansal olarak; artı satış yapmak, daha fazla
kar ve üretim kapasitesini artırmak, stratejik olarak; Rakiplerine karşı üstünlük sağlama, daha
fazla müşteriye ulaşma, uluslararası pazarda söz sahibi olma, arz edilen ürünleri dünyaya
duyurmak (Atabay, 2004: 18).
Son yıllarda dış ve iç çevrenin sürekli değişimden kaynaklı performans kamu ve özel tüzel
kişileri tarafından başarı ölçümü olarak geleceğe ışık tutan bir yol gösterici olmuştur. İhracat
performansını ölçmek karmaşık bir hal almıştır, bunun nedeni olarak ihracat performansının
çok sayıda kavramsal açıklamasının olmasıdır. Yapılan araştırmaların birçoğunda, ihracat
performansını ölçmek için üç ana faktör kullanılır. Bunlar; örgütlerin, ekonomik değişimi,
stratejik yöntemi ve performans memnuniyetidir. Son yıllarda çok fazla kullanılan bir yaklaşım,
performans ölçümleriyle tatminin tek bir ihracat performansı boyutunda toplanmasıdır. Burada
açıklanan, performans memnuniyetinin satış geliri, satış hacmi, kârlılık, pazar payı ve genel
performans açısından bir pazarlama programının etkinliğini değerlendiren bir bileşik psikolojik
değişken (duygusal durum) olarak tanımlandığı yaklaşımdır (Lages ve Montgomery, 2004:
1190).
Böylece genel olarak bakıldığında ihracat performansının objektif ve subjektif ölçütlerle üç
farklı yoldan ölçüldüğü gözlenmektedir (Kahveci, 2013: 16).
1. Finansal göstergeler olarak bilinen ihracatın pazarlama programının bir parçası olduğu kabul
edilerek yurtiçi satışlar gibi ihracatın da finansal göstergelerle ölçülebileceği varsayılmıştır.
Kullanılan göstergelere örnek olarak; ihracat satışları, ihracat satışlarının büyümesi, ihracat
kârlılığı ve ihracat yoğunluğu.
2. İhracatın stratejik çıktısı olan temel düşünce, işletmelerin ihracat pazarlarında finansal
hedefler yanında stratejik hedeflerinin de olduğudur. Rekabet edebilirliğin gelişmesi, pazar
payının artması, stratejik pozisyonun güçlenmesi gibi stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi ile
ihracat performansı ölçülmeye çalışılmıştır.
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3. Algısal ya da davranışsal göstergeler olan ihracat operasyonlarından tatmin olma ya da
olumlu olarak etkilenme de ihracatta başarılı olmanın göstergeleri olarak kullanılmıştır.
Bununla ilgili çalışmalarda ya doğrudan algılanan ihracat başarısı, ihracat sonuçlarından tatmin
ya da dolaylı olarak işletmenin ihracata olan eğilimi, ihracata ilişkin engelleri aşma davranışları
ihracatta performans ölçütü olarak kullanılmıştır
McGuinnes ve Little (1981: 113) yaptığı çalışmada ihracat performansını, mal veya hizmetlerin
özellikleri ve şirketin kültürü ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmada örgütlerin arz ettikleri
ürünlerin, rakiplerin ürettikleri mal veya hizmetlere göre üstünlüğü, üretilen malın müşterilere
güven vermesi, lojistik sisteminin bozuk olması, rekabet düzeyi, ulaşım imkanları ve ihracat
yapan ve ithal eden devletlerin uyguladıkları gümrük tarifeleri gibi etkenlerin ve yanı sıra
örgütlerin; kapasitesi, ileri teknoloji durumu, ortaklık yapısı ve bunlardan ziyade dış etmen
olarak siyasal kararların ihracat performansını etkilediğini söylemişlerdir ve yöneticilerin talep
ve başarısızlıkla ilgili düşüncelerinin de etkili olabildiğini eklemiştir.
Ito ve Pucik (1993: 61) ise örgütlerin ihracat performansı için yaptıkları araştırma ve geliştirme
harcamalarının ve ülke içindeki rakip örgütlerle rekabetin ihracat performansına etkilerini
ölçmüş ve bu değişkenlerin ihracat performansı üzerinde etkisi olduğunu ortaya koymuştur.
Örgütlerin ihracat performansını ölçmede, iç etkenlerinin( örgüt kültürü, mal veya hizmet
özellikleri) yanı sıra dış etkenleri(uluslararası piyasa, pazar yapısı) eklenerek yapılan
araştırmada ihracat pazarlama stratejisinin ihracat performansını etkilediğini ortaya çıkarmıştır
(Çavuşgil ve Zou, 1994: 3).
Leichenko ve Erickson (1997: 307) ise ülkeye, portföy ve fiziki olarak yapılan yabancı
yatırımların ihracat performansına olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuşlardır.
Lages (2000: 29) ise yaptığı araştırmada ihracat performansını etkileyen faktörleri; Örgütlerin
kültürleri, rakiplerine karşı rekabet derecesi, yöneticilerin beceri ve yetenekleri, mal veya
hizmetlerin özellikleri, piyasa faktörleri, iç ve dış pazarların özellikleri, mal veya hizmet;
tutundurma stratejileri, adapte etme stratejileri, ulaştırma alışkanlıklarının kazandırılması ve
fiyat tutundurma stratejileri başlıkları altında toplamıştır.
Yapılan başka bir çalışmada örgütlerin, müşteri odaklılığı durumunda ihracat performansının
nasıl etkileneceği gözlenmek istenmiş olup, teknolojik gelişmelerle, rakiplerle rekabet
derecesinin ihracat performansını etkilediği ortaya koyulmuştur (Lengler vd., 2004: 2).
Ülkelerin döviz kurunun fiyatı, örgütlerin ihracat performansını çok önemli bir boyutta etkiler.
Döviz kurlarındaki artış, o ülkedeki örgütlerin mal veya hizmetlerini uluslararası piyasada daha
ucuz hale getirmektedir. Hindistan’da ve Karayipler’de yapılan araştırmalarda döviz kurunun
yükseldiği dönemlerde ihracat rakamlarının arttığı gözlenmiştir. Döviz kurunun, hem ihracat
kapasitesi üzerinde hem de ihracat miktarı üzerinde etkisi olduğu hatta yabancı sermayenin
geldiği ülkede pozitif etki yaptığı ortaya koyulmuştur (Düzgün ve Taşçı, 2014: 12).
2.2. Liderlik ve Vizyoner Liderlik
Liderlik kelimesi 14.yy’ dan bu yana var olmasına rağmen son 2 yy’ da daha fazla araştırma
konusu haline gelmiştir. Yapılan araştırmalarda yazarlar, liderliğin tanımını basitçe kişilerin,
özelliklerine ve onlar için önem arz eden değerlere göre yapmışlardır (Zel, 2001: 90). Tarihsel
süreç içerisinde, 1940’lara gelinceye kadar liderlik ayırt edici bir yaklaşım olarak kişilere
doğuştan gelen bir özellik olarak algılanmıştır. 1940-1980 yılları arasında liderin etkinliği ve
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davranışları üzerinde durulmuş, 1980’ den sonra liderlik, yeni liderlik yaklaşımı olarak
liderlerin vizyona ihtiyacı olduğu gündeme gelmiştir (Cafoğlu, 1997: 134)
Liderlik, belirli bir topluluğu aynı amaç ve hedef altında toplama ve bu amaç ve hedeflere
ulaşmada insanları motive ederek harekete geçirme sanatıdır. İnsanlar tek başına
gerçekleştiremeyeceği hedeflere ulaşmada başka kişilere ihtiyaç duyacaktır ve bu doğrultuda
bir ekip oluşturacaktır. Bu ekibi, kontrol ve koordine eden, ekibi ikna ederek amaç ve hedeflere
doğru istikameti belirleyen kişilere lider denir (Eren, 2004: 431-432).
Liderliğin doğasında başka kişileri etkileme yatmaktadır. Liderin kişileri ikna ve motive
etmesinin altında liderin, kişisel özellikleri, bilgisi, becerileri, yetenekleri, otoriter yapısı ve
kişilerin gözündeki değeri yatmaktadır. Lider yetkisini kullanırken, sadece örgüt içerisindeki
yetkilerinden değil çalışanları ödüllendirme veya cezalandırma olarak değil, kendine has
yetenek, beceri, tecrübesi, ikili diyalogları ve karizmatik özelliklerini kullanmalıdırlar (Aktaş,
2002: 199).
Yapılan araştırmalarda liderlerin özellikleri aşağıdaki gibi belirtilmiştir. Yenilikçi, herkesle tek
tek ilgilenme, ilham veren motivasyon, iletişimci, öğretici, etkileme kabiliyeti, vizyon sahibi
olma, içe dönük olma, örgüte bağlılık, bağımsızlık, risk alabilme, mesleki bilgi, işbirlikçi, içten
denetim odaklı, entelektüel, amaca yönelik etkileme, destekleyici, kendine güven, dogmatik
düşüncelerden uzak, düşük seviyeli gerginlik, stresle başa çıkma, başarı ihtiyacı, belirsizliğe
karşı direnç ve proaktif olarak ortaya koyulmuştur (Tekin, 2007: 7).
Son yıllarda liderlik özelliklerinde bazı kavramların önem kazandığı görülmektedir. Bunlar
(Belviranlı, 2006: 96-97);
1.Yapılan bir işte yöneticinin performansı ölçülürken sonuca bakılırken şimdilerde sonucun
yanında etik ve şeffaf yöneyim anlayışı da önemli olmuştur.
2. Bir örgütün kapasitesini artırması ve kar etmesi önemlidir fakat bunları yaparken şeffaf
olunmalıdır.
3. Uluslararası bir örgütte küresel vizyon sahibi olmak gerekir bunun yanında o örgütün yerel
örgüt kültürünü de içinde bulunduran bir vizyon sahibi olması gerekmektedir.
4. Yöneticinin yaptığı işi benimsemesi ve bu işe aidiyet duyan, arkadaşlarıyla yetkisini
paylaşan, iletişim kurabilen yöneticiler örgütü başarıya götürmektedir.
5. İnsanları yönetmek liderlerin bir özelliği iken son yıllarda iç ve dış çevredeki değişimlere
adapte olabilen, yönetebilen liderler değer kazanmıştır
Liderlik, Geleneksel Liderlik Tarzları ve Modern Liderlik Tarzları olmak üzere ikiye
ayrılmıştır. Geleneksel liderlik tarzlarından en çok bilinenler otokratik, demokratik katılımcı ve
tam serbesti tanıyan liderliktir.
Otokratik Liderlik; Bu özelliğe sahip liderler, kararları tek başına alan ve merkeziyetçi
liderlerdir. Otokratik liderler, bütün çalışanlarını kendileri kontrol etmek isteyerek emir verirler,
motivasyon taktikleri ceza ve ödüllendirmedir bunu bizzat kendileri uygularlar. Bu tip liderler
işe dönük liderlerdir (Doğan, 2001: 28-29).
Demokratik – Katılımcı Liderlik; Bu liderlik tarzı, otokratik liderliğin aksine ben
merkeziyetçilik yerine herkesin fikrini almakta ve fazla katılımı desteklemektedir. Bu liderliğin
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en belirgin özelliği faaliyetlerin lidersiz bir şekilde gerçekleştirilebilmesidir. Ancak, karar
alımlarında liderin varlığı kaçınılmazdır (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2008: 211).
Tam Serbestlik Tanıyan- Liberal Liderlik Tarzı; Bu liderlik tarzı yetkiye en az ihtiyaç duyan
liderlik tarzıdır çünkü katılımcıları kendi haline bırakan ve her katılımcının yetkisi alanında
plan ve proje üretmelerine imkan sağlayan bir liderlik tarzıdır. Merkeziyetçilik tamamen
ortadan kaldırılmaktadır (Tekin, 2007: 22).
Modern Liderlik Davranış Tarzlarından bazıları ise şunlardır:
Karizmatik Liderlik; Kendine güvenen, sonuç odaklı, inisiyatif alan, girişimci ruhlu, maceracı,
değişime açık ve güçlü etkiye dayanan liderlik tarzıdır (Demircioğlu, 2015: 53).
Transformasyonel Liderlik; Olağan işlerin dışında, vizyon sahibi ve katılımcıları bu vizyon
istikametinde harekete geçirebilen, katılımcıların hayal ettikleri hedefleri elde etmeye motive
eden liderlik tarzıdır (Çiçek, 2011: 65).
Öğrenen Liderlik; Örgüt kültürüne, toplumsal değerlere hâkim olan, değişime karşı stratejiler
geliştirebilen ve çalışanların yapılan işi kavrayabilmelerinde ilk sorumlu olan kişilerdir (Doğan,
2001: 43).
İlham Verici Liderlik; İnsanların yapabileceklerinin ötesinde iş yapabilmeleri için kişileri
motive ederler. İş görenlerle arasında duygusal bağ kurmaya çalışırlar. Geleceğe dair vizyonları
vardır ve bu vizyonlara ulaşabilmek için katılımcıları motive ederler (Daft, 1991: 391-392).
Süper Liderlik; Süper liderlik üç ana temel üzerine kurulmuştur. Birincisi, herkesin bir liderlik
davranışı vardır fakat tam anlamıyla süper lider olamaz. İkincisi, süper liderlik öğrenilebilir;
liderlik doğuştan gelir gibi dogmatik düşüncelerle sınırlandırılamaz. Üçüncüsü, süper liderlik
iş hayatında yönetici ve çalışanları kapsamaktadır (Eroğlu, 2014: 21-22).
Kültürel Liderlik; Kültürel liderliğin iki tane ana özelliği vardır; Birincisi; örgütün geçmişten
gelen kültürünü devam ettirme ve koruma; ikincisi, değişimlere adapte sağlayarak yeni bir
kültür oluşturmaktır (Güven, 2000: 31-34).
Vizyoner Liderlik; Öngörülen amaç ve hedefleri açıklayan ve bu amaç ve hedefleri örgüt
çalışanlarıyla paylaşan ve örgüt kültüründe sürekli değişim ve yeniliği getirerek vizyon
oluşturan liderlik tarzıdır (Tekin, 2007: 30).
Küreselleşmeyle birlikte örgütlerde etkin bir yönetimin sağlanması için yöneticilerin daha aktif
ve vizyon sahibi olması gerektiği belirtilmektedir. Buradan yola çıkarak, yönetici ve liderler
vizyon kavramıyla birlikte yeni bir boyut kazanarak “Vizyoner lider’’ olarak adlandırıldığı
görülmektedir
Vizyoner liderlik, bir grubu bir vizyon altında birleştirebilen ve onları harekete geçirebilen bir
yeteneğe sahip kişiler olarak adlandırılır. Vizyoner lider, gelecekte ne olacağını çalışanlarıyla
birlikte tahminleyerek ve çalışanlara motivasyon ve ilham vererek örgütün amaçlarına
ulaşmasını sağlar. Bir liderin vizyoner tarzını en çok betimleyen kavram ilham vericiliktir.
Vizyoner lider, çalışanlara ilham verirken empati, kendine güven ve öz bilinç ile birlikte
kullanır. Lider, örgüt için en faydalı amacı belirler ve bu amacı çalışanların ortak değerleriyle
bütünleştirir (Barutçugil, 2013).
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Vizyoner liderler, geleceğe dönük hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için planlarını aktif
hale getiren kişilerdir. Bu liderlik tarzı, planlarını gerçekleştirirken karşılaştığı engelleri
tanımlar, analiz eder ve çok sayıda katılımı sağlayarak bütün katılımcıların fikirleriyle birlikte
bu engelleri aşmak için çözüm yolları arayıp yeniden stratejiler belirleyip aktif bir şekilde
uygular. Vizyoner bir lider, değişen çevreye göre yenilikleri takip eden, eğitimle gelişmeye
inanan, Çalışanların fikirlerine önem veren, çalışanlarla ortak bir vizyon oluşturan ve sürekli
öğrenmenin fayda getireceğine inanarak öğrenen kişidir (Erçetin, 2000: 92-93).
Vizyoner lider, çalışma arkadaşlarıyla birlikte bir vizyon oluşturur. Vizyon oluşturduktan sonra
çalışanlarının motivasyonlarını artırmak için telkinlerde bulunur. Örgütte vizyon sahibi bir
liderin olması ve beraberinde çalıştığı ekibin katkısı performansı artırarak üst düzey seviyelere
ulaşacaktır (Gül vd., 2019: 4169).
Bir örgütte pozitif bakış açılı bir liderin olması çalışanların iş ortamının daha huzurlu ve mutlu
olmasına hatta daha başarılı olmalarını sağlayacaktır. Vizyoner liderin empati kurabilme
özelliği, çalışanların açığa çıkarmadığı duygularını anlamaya yarayacak buda örgütün
başarısını sağlayacaktır. Ayrıca küreselleşmeyle artış sağlayan rekabet ortamında örgütün
başında vizyoner bir liderin varlığı çalışanların performansına verdiği önemle başarı
sağlanacaktır. Bu tarz liderlerin, büyük bir hevesle bağlı oldukları güçlü kişisel inançları vardır.
Özellikle bilgi ve öğrenme yoluyla kişisel inançlarını aktarmak isterler (Lesourd vd., 1992: 35)
.
Vizyoner liderlerin, destekçilerini onların vizyonlarına inandırabilmek için bazı özellikleri
olması gerekir. Bunlar; Vizyoner liderler, kendilerine has inançları vardır. Bu inançlarla
kendisini motive ederek destekçilerini de bu inançlarla motive ederler. Belirledikleri hedefleri
gerçekleştirmek için kararlıdırlar ve inançları tamdır. Çalışanlar, yöneticiler, işverenler ve dış
çevrenin kabul gördüğü bir örgüt kültürü oluştururlar. Yüksek seviyede yaratıcılığa sahiptir.
Bağlı olduğu örgüte karşı sürekli yenilenen bir gelecek oluşturmak için emek verirler. Başka
yöneticilerden farklı olarak olaylara çözüm odaklı bakabilirler. Kendisinden önceki liderlerden
daha güzel işler çıkarabileceğine dair inançları vardır. Vizyoner liderler, risk almayı göze
alırlar. Başarmak için illaki başarısızlıklarla karşı karşıya kalınacağını vurgularlar. Her zaman
destekçileriyle iletişim halindedirler. Destekçilerine ilham vererek her zaman yol gösterici
olurlar. Vizyon sahibi bir liderin, çalışanların performanslarıyla ilgili oldukları görülür. Bu
ilgiyle birlikte çalışanlara karşı empati kurarak performansların artmasını sağlarlar. Günümüz
örgütlerinde, grubuyla uyum içinde çalışan vizyoner liderlik çok önemli bir durum haline
gelmiştir. Vizyoner lider, örgütlerin daha bir geleceğe sahip olması için mücadele eden, mevcut
durumu açıklığa kavuşturan, istenen bir durumun fotoğrafını çeken ve katılımcılara ileten bir
liderdir (Brown ve Anfara, 2003: 16).
Vizyoner liderlik, bir takım özelliklerin bir arada olmasından ve birlikte olmasıyla oluşan bir
liderlik tarzıdır. Buradan yola çıkarak, yapılan araştırmalarda, vizyoner düşünme, eylem
yönelimli olma, geleceği resmetme ve değişime açık olma gibi 4 tane boyutu vardır.
Vizyoner Düşünme; Vizyoner liderlerin düşünme biçimleri başkalarından farklıdır çünkü farklı
özelliklere sahiptirler. Vizyoner liderleri başkalarından ayıran önemli özellik etkili ve stratejik
düşünebilme yeteneğidir. Karşılaştıkları engellere ve olaylara karşı farklı bir bakış açıları
vardır. Burada önemli olan vizyoner liderlerin farkındalık yaratan düşünme tarzlarıdır (Babil,
2009: 13).
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Eylem Yönelimli Olma; Vizyoner liderliğin önemli olan farklı bir boyutu da liderin eyleme
yönelik olmasıdır. Vizyoner liderler, başarısızlıklara göğüs gererek ve bu risklerin olabileceğini
tahmin ederek başarıya odaklanırlar. Liderin, kendisini başarıya hedeflemesi lider ve çalışanları
harekete geçirme güdüsü verir. Buradan yola çıkarak, örgütlerin başarıya ulaşmak isterken
çalışanları motive eder. Vizyoner liderler, örgütsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve
yönlendirilmesi için aktif olarak çalışırlar (Grady ve LeSourd, 1989: 103).
Geleceği Resmetme; Vizyoner liderliği oluşturan önemli boyutlardan biri de liderin geleceğe
dönük olarak bakması ve geleceği tahminleme yeteneğidir. Vizyoner liderler, örgütlerin
hedeflerini gerçekleştirme konusunda geleceği resmetmeyi çalışanlarla birlikte
gerçekleştirirler, belirlenen planları çalışanlarla birlikte gerçekleştiriler. Vizyoner liderler,
bugünün konusunun yanında geleceği planlayarak bu doğrultuda hedefler belirlerler (Kalyoncu,
2008: 23).
Değişime Açık Olma; Vizyoner liderler değişime açıktır. Özellikle küresel ekonomiyle birlikte
örgütlerin değişimi kaçınılmazdır, vizyoner lider bu değişimlere uyum sağlamalı ve bunlara
yönelik bir vizyon belirlemelidir. Vizyoner liderler değişimlere uyum sağlayan ve devamlı
öğrenme güdüsünün sağlayacağı faydayı bilerek bütün çalışanlar için öğrenen bir örgüt kültürü
oluşturmalıdırlar (Dintino, vd., 2008: 42)
3. METODOLOJİ
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Yapılan araştırma, Konya’da termal güneş kollektörleri üreten ve ürettikleri malları 82 ülkeye
ihraç eden Solimpeks Enerji San. ve Tic. AŞ. Firmasında çalışan katılımcıların vizyoner liderlik
algısı ile ihracat performansı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek ve vizyoner liderlik
olgusunu oluşturan değişkenlerin ihracat performansı olgusunu oluşturan değişkenler
üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcıdır ve ilişkiseldir.
Ülkemizde vizyoner liderlik üzerine yapılan çok çalışma olmasına karşın, vizyoner liderliğin
ihracat performansı düzeyleri üzerine etkisini inceleyen pek az çalışmaya rastlanılmıştır. Bu
bağlamda literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
3.2. Araştırmanın Yöntemi ve Tekniği
Konya’da termal güneş kollektörleri üreten ve ürettikleri malları 82 ülkeye ihracat eden
Solimpeks Enerji San. ve Tic. AŞ. Firmasında çalışan katılımcıların vizyoner liderlik algısı ile
ihracat performans düzeyleri ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada, sıklıkla
kullanılan anket yöntemi ve soru sorma tekniği kullanılmıştır.
3.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları ve Güvenilirliklerine İlişkin Bilgiler
Çalışmada oluşturulan anket formu dört temel kısımdan meydana gelmektedir. Formun ilk
kısmında demografik özelliklere dayalı ifadelere yer verilmiş, ikinci kısmında ihracat
performansı, üçüncü kısmında da vizyoner liderliği ölçen ve son kısımda açık uçlu ihracat
performansına ilişkin olarak son dönemlerde dünyada ve ülkemizde yaşanana olaylara ilişkin
(covid19, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ve nitelikli işgücü) açık uçlu ifadeler
bulunmaktadır.
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Katılımcıların demografik özelliklerini saptamak maksadıyla yazarın hazırlamış olduğu
ifadeler; katılımcının yaşı, cinsiyeti, medeni hali, eğitim düzeyi, kaç yıldır o iş yerinde çalıştığı,
toplam kaç yıllık tecrübesi olduğu ve şirkette hangi departmanda çalıştığıdır.
İhracat performansı ölçmek için Zou, Taylor ve Osland'ın (1998) faktör ve güvenirlik
çalışmalarını yaptığı ölçeği çalışma kapsamında 3 boyut ve onların altında yer alan 9 ifade
kullanılmıştır. Katılımcılardan toplanan veriler doğrultusunda bu çalışmada ihracat performansı
ölçeğinin güvenirlik değeri α=0,852 olarak belirlenmiştir.
Vizyoner liderliği ölçmek için Çınar, F. Kaban, A. (2012) faktör ve güvenirlik çalışmalarını
yaptığı ölçeği çalışma kapsamında 4 boyut ve onların altında yer alan 14 ifade kullanılmıştır.
Katılımcılardan toplanan veriler doğrultusunda bu çalışmada vizyoner liderlik ölçeğinin
güvenirlik değeri α=0,930 olarak belirlenmiştir.
Araştırma kapsamında yapılan analizlere göre ihracat performansı ve vizyoner liderlik
ölçeklerinin boyutlarının Cronbach Alpha katsayıları yeterli bulunmuştur. Bu sonuçlar
kullanılan ölçeğin araştırma açısından güvenilir olduğunu göstermektedir.
3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini Konya’da termal güneş kollektörleri üreten ve ürettikleri malları 82
ülkeye ihracat eden Solimpeks Enerji San. ve Tic. AŞ. Firmasında çalışan katılımcıların
yaklaşık 140 katılımcı oluşturmaktadır. Şirket katılımcılarından 120’sinin anket cevapları
geldiğinden bu sayıdaki anket değerlendirmeye tabi tutulmuş ve araştırmanın örneklemini söz
konusu 120 katılımcı oluşturmuştur. Araştırma kapsamına alınan katılımcıların demografik
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. Oluşturulan frekans analizi neticesinde, katılımcıların
çoğunun erkek, 30-34 yaş aralığında, evli, lise mezunu, şirkette çalışma yılı 1-5 yıl arası, iş
tecrübesi 11-15 yıl arası ve üretim departmanında çalıştığı gözlenmiştir.
Bu çalışmada da, yapılan incelemeler neticesinde, ihracat performansı üzerinde önemli bir
etkisi olduğu düşünülen vizyoner liderlik kavramının olması kurgusuyla hazırlanan hipotezler
aşağıdadır.
H1: Vizyoner liderlik boyutlarının katılımcıların ihracat performansı üzerinde anlamlı etkileri
vardır.
H2: Vizyoner liderlik tüm boyutlarının ihracat performansının ihracat tatmini boyutu üzerinde
anlamlı etkileri vardır.
H3: Vizyoner liderlik tüm boyutlarının ihracat performansının stratejik ihracat performansı
boyutu üzerinde anlamlı etkileri vardır.
H4: Vizyoner liderlik tüm boyutlarının ihracat performansının finansal ihracat performansı
boyutu üzerinde anlamlı etkileri vardır.
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Demografik Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
20 yaş altında
20-24
25-29
30-34
35-39
40 ve üzeri
Medeni Durum
Bekar
Evli
Eğitim Düzeyi
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Şirkette Çalışma Yılı
1 yıldan az
1-5
6-10
11-15
16-20
İş Tecrübesi
1 yıldan az
1-5
6-10
11-15
16-20
2o yıldan fazla
Departman
Yönetim
Üretim
Bakım
Kalite
Muhasebe-finans
Pazarlama-satış
Arge
İnsan Kaynakları
Diğer

Frekans

%

108
12

90
10

9
16
21
30
22
22

7,5
13,3
17,5
25
18,3
18,3

29
91

24,2
75,8

25
54
13
23
5

20,8
45
10,8
19,2
4,2

15
47
43
11
5

12,5
39,2
35,8
9,2
4,2

11
21
38
39
9
2

9,2
17,5
31,7
32,5
7,5
1,7

1
88
4
2
6
11
3
2
3

0,8
73,3
3,3
1,7
5
9,2
2,5
1,7
2,5

3.5. Verilerin Analizi ve Bulgular
Verilerin analizinde SPSS 22.0 kullanılmıştır. Önemlilik derecesi. 05 olarak alınmıştır.
- Ankete cevap verenlerin vizyoner liderlik algıları ile ihracat performansı düzeyleri arasındaki
ilişkiyi analiz etmek için Pearson Korelasyon (İlişki) analizi yapılmıştır.
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- Vizyoner liderlik ve boyutlarının ihracat performansı ve boyutları üzerine etkisini ölçmek
üzere Regresyon analizi yapılmıştır.
3.5.1. Korelasyon Analizi
Tablo 2’de Vizyoner Liderlik ölçeğinin tüm boyutları (vizyoner düşünme, eylem yönelimli
olma, geleceği resmetme ve değişime açık olma) ile ihracat performansı ölçeğinin tüm boyutları
(ihracat tatmini, stratejik ihracat performansı ve finansal ihracat performansı) arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu araştırmaya katılan kişilerin verdiği cevaplar “Vizyoner liderlik ile ihracat performansı
üzerinde anlamlı etkileri vardır.” hipotezini desteklemektedir.
Anket sonuçları incelendiğinde, ankete katılanların vizyoner liderlik boyutları ile ihracat
tatmini arasındaki ilişki incelendiğinde, en yüksek ilişki düzeyinin vizyoner liderlik
boyutlarından eylem yönelimli olma ile gerçekleştiği gözlemlenmiştir (r=0,693). Buradan
çıkacak sonuç, eylem yönelimli olan liderlerin ihracat performans tatmini artıracağı
söylenebilir. Sonraki en yüksek ilişki düzeyi vizyoner düşünce ile ihracat performansı tatmini
arasında gerçekleşmektedir (r=0,679). Bu durumda liderlerin değişime açık olarak bir vizyon
yaratması ihracat performansı tatminini artırması beklenmektedir.
Diğer taraftan, vizyoner liderlik boyutları ile arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişki bulunan
varsayılan stratejik ihracat performansı boyutunu ele aldığımızda, ankete katılanlardan alınan
cevaplarda en yüksek ilişki düzeyinin katılımcıların geleceği resmetme ile varsayılan stratejik
ihracat performansı arasında ortaya çıkmaktadır (r=0,804). Bu bulguya göre geleceği planlayan
liderlerin, stratejik ihracat performansını artıracağı varsayımı yapılabilir. Stratejik ihracat
performansı ile ilişki içinde olan sonraki en yüksek vizyoner liderlik boyutunun eylem
yönelimli olma olduğu sonuçlara göre söylenebilir (r=0,794). Bu bulguya istinaden eylem
yönelimli olan liderlerin stratejik ihracat performansını artıracağı söylenebilir. Stratejik ihracat
performansı boyutuyla en yüksek üçüncü vizyoner liderlik boyutunun değişime açık olma
olduğu gözlenmiştir (r=0,711).
Ankete katılanların verdiği cevapların doğrultusunda, vizyoner liderlik boyutları ile finansal
ihracat performansı arasındaki ilişki incelendiğinde en yüksek ilişki düzeyinin vizyoner
düşünme ile gerçekleştiği bulgulanmıştır (r=0,891). Bu sonuca istinaden liderlerin değişimleri
göz önünde bulundurarak vizyon oluşturması finansal ihracat performansını artıracağı
bulgulanmıştır. Finansal ihracat performansı ile sonraki en yüksek ilişki içinde olan vizyoner
liderlik boyutu eylem yönelimli olma olarak gerçekleşmektedir (r=0,822). Buradan çıkacak
sonuç, eylem odaklı olan liderlerin finansal ihracat performansını olumlu yönde etkileyeceğidir.
Tablo 2. Katılımcıların Vizyoner Liderlik ile İhracat Performans İlişkisi Korelasyon Tablosu
Değişkenler
1.İhracat tatmini
2.Stratejik ihracat performansı
3.Finansal ihracat performansı
4.Vizyoner düşünce
5.Eylem yönelimli olma
6.Geleceği resmetme
7.Değişime açık olma
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Ort.
3,78
3,81
3,86
3,85
3,82
3,81
3,80

St. Sap.
0,66
0,68
0,62
0,59
0,73
0,67
0,72

1
1
0,701
0,635
0,679
0,693
0,677
0,674
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2

3

4

5

6

7

1
0,589
0,679
0,794
0,804
0,711

1
0,891
0,822
0,738
0,769

1
0,870
0,805
0,820

1
0,851
0,863

1
0,747

1
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3.5.2. Regresyon Analizi
Regresyon analizinde ankete katılanların verdiği cevaplar sonucunda vizyoner liderlik ile
ihracat performansı arasındaki etkileşim incelenmiştir. Genel regresyon analizi yapıldıktan
sonra, ihracat performansının her bir boyutunun vizyoner liderliğin tüm boyutlarından ne
düzeyde etkilendiği ve vizyoner liderliğin her bir boyutunun ihracat performansını ne kadar
etkilediği araştırılmıştır.
Tablo 3. Vizyoner Liderlik ile İhracat Performansı Arasındaki Regresyon Analizi
Model
Katsayılar
t
2
B
Std. Hata
Beta
R
1 (Sabit)
0,903
0,291
45,6
3,104
Vizyoner Liderlik
0,749
0,075
Bağımlı değişken: İhracat Performansı

0,679

10,034

p
0,002
0,000

Modele ilişkin R2 değerinin %45,6 olarak elde edilmesi, genel olarak ihracat performansı
değişmelerin %45,6’sının, katılımcıların vizyoner liderlik algıları tarafından belirlendiğini
ifade etmektedir. Buradan çıkan sonuç ile Hipotez 1’i doğrulamaktadır.
Tablo 4. İhracat Performansının İhracat Performansı Tatmini ile Vizyoner Liderlik Boyutları
Arasındaki Regresyon Analizi
Model

Katsayılar
B

Std.
Hata
2(Sabit)
0,853
0,283
Vizyoner düşünme
0,193
0,153
Eylem Yönelimli Olma
0,098
0,155
Geleceği Resmetme
0,260
0,123
Değişime Açık Olma
0,216
0,119
Bağımlı Değişken: İhracat Performansı Tatmini

Beta

0,534
0,174
0,109
0,266
0,239

t

p

3,019
1,260
0,633
2,121
1,820

0,003
0,210
0,528
0,036
0,071

R2

Bu modele ilişkin olarak elde edilmiş olan regresyon sonuçlarına göre, ihracat performansına
temel oluşturan ihracat performans tatmini değişmelerinin %53,4’u; Liderin vizyoner düşünme,
eylem yönelimli olma, geleceği resmetme ve değişime açık olma boyutlarına ilişkin özelliklere
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, modelde tahmin edilen regresyon ve
parametreleri sırasıyla (β0 = 0,853), (β1 = 0,193), (β2 = 0,098), (β3 = 0,260) ve (β4 = 0,216)
’dir. Parametrelerin önem düzeylerine bakıldığında önem düzeylerinin 0,05’in üstünde değer
almaları nedeniyle ihracat performansı tatminine yönelik vizyoner liderlik boyutlarından sadece
geleceği resmetmenin anlamlı derecede etkilediği anlaşılmaktadır. Bulunan analiz sonucunda
hipotez 2 doğrulanamamıştır.
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Tablo 5. İhracat Performansının varsayılan Stratejik ihracat performansı Boyutu ile Vizyoner Liderlik
Boyutları Arasındaki Regresyon Analizi
Model

Katsayılar
B

Std.
Hata
3(Sabit)
0,755
0,235
Vizyoner düşünme
-0,255
0,127
Eylem Yönelimli Olma
0,410
0,129
Geleceği Resmetme
0,521
0,102
Değişime Açık Olma
0,126
0,099
Bağımlı Değişken: Stratejik İhracat Performansı

Beta

t

p

3,207
-2,003
3,180
5,103
1,275

0,002
0,047
0,002
0,000
0,205

R2
0,702

-0,222
0,437
0,511
0,134

Bu modele ilişkin olarak elde edilmiş olan regresyon sonuçlarına göre, ihracat performansına
temel oluşturan stratejik ihracat performansı değişmelerinin %70,2’si; Liderin vizyoner
düşünme, eylem yönelimli olma, geleceği resmetme ve değişime açık olma boyutlarına ilişkin
özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Parametrelerin önem düzeylerine
bakıldığında önem düzeylerinin 0,05’in üstünde değer almaları nedeniyle ihracat performansı
tatminine yönelik vizyoner liderlik boyutlarından sadece değişime açık olma boyutunun
anlamlı bir etkisi olmadığı gözlenmektedir. Bulunan analiz sonucunda hipotez 3
doğrulanamamıştır.
Tablo 6. İhracat Performansının varsayılan Finansal ihracat performansı Boyutu ile Vizyoner Liderlik
Boyutları Arasındaki Regresyon Analizi
Model

Katsayılar
B

Std.
Hata
2(Sabit)
0,324
0,175
Vizyoner düşünme
0,754
0,094
Eylem Yönelimli Olma
0,161
0,096
Geleceği Resmetme
-0,030
0,076
Değişime Açık Olma
0,036
0,073
Bağımlı Değişken: Finansal İhracat Performansı

Beta

0,803
0,718
0,188
-0,032
0,042

t

p

1,853
7,978
1,681
-0,391
0,492

0,066
0,000
0,095
0,696
0,624

R2

Bu modele ilişkin olarak elde edilmiş olan regresyon sonuçlarına göre, ihracat performansına
temel oluşturan finansal ihracat performans değişmelerinin %80,3’ü; Liderin vizyoner
düşünme, eylem yönelimli olma, geleceği resmetme ve değişime açık olma boyutlarına ilişkin
özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra, modelde tahmin edilen
regresyon ve parametreleri sırasıyla (β0 = 0,324), (β1 = 0,754), (β2 = 0,161), (β3 = -0,030) ve
(β4 = 0,036) ’dir. Parametrelerin önem düzeylerine bakıldığında önem düzeylerinin 0,05’in
üstünde değer almaları nedeniyle finansal ihracat performansına yönelik vizyoner liderlik
boyutlarından sadece vizyoner düşünmenin anlamlı derecede etkilediği anlaşılmaktadır.
Bulunan analiz sonucunda hipotez 4 doğrulanamamıştır.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı, ihracat yapan firmaların liderleri ve iş hayatına yeni giren yöneticilerin
ihracata yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması amacını taşımak aynı zamanda bu konuyla
ilgili araştırma yapmak isteyenlere kaynak sağlamaktır. Araştırmanın temel amacı, Güneş
kollektörleri üretimi yapan firmadaki katılımcıların vizyoner liderlik ile ihracat performansı
arasındaki ilişkiyi incelemek ve vizyoner liderlik boyutlarının, ihracat performansı boyutlarına
etkisini belirlemektir. Bu temel amacın ilişki boyutunu incelemek için korelasyon katsayısı,
etkilerini belirlemek için ise regresyon analizi yapılmıştır.
Araştırma sonuçlarına bakıldığında, güvenilirlik analizi sonucu elde edilen bilgilere göre,
vizyoner liderlik boyutunun ölçek güvenirliğinin α=0,930, ihracat performansı ölçek
güvenirliğinin α=0,852 olduğu ve güvenirlilik oranlarının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır.
Araştırma sonuçlarına bakıldığında ihracat performansı boyutları ile vizyoner liderlik boyutları
arasındaki en yüksek ilişkinin vizyoner düşünme ile finansal ihracat performansı arasında ve
korelasyon katsayısının (r=0,891) olduğu ortaya çıkmıştır. Vizyoner düşünme ile lider veya
yöneticilerin, karşılaştıkları engellere ve olaylara karşı farklı bir bakış açıları ve farkındalık
yaratan düşüncüleri ölçülmektedir. Finansal ihracat performansı ile ihracat satışları, ihracat
satışlarının büyümesi, ihracat kârlılığı ve ihracat yoğunluğu ölçülmektedir. Vizyoner düşünceye
sahip olan lider veya yöneticilerin ihracat karlılığını artıracağı öngörülmektedir.
Vizyoner liderlik boyutlarının ihracat performansı boyutları üzerindeki etkileri incelendiğinde,
vizyoner liderlik toplam puanı ile ihracat perfromansı toplam puanı üzerinde anlamlı etkileri
olduğu saptanmıştır. Regresyon modeline ilişkin bulgularda R2 değerinin %45,6 gibi yüksek
bir değer elde edilmesi, çoğunlukla ihracat performansı düzeylerinin değişimlerin %45,6’sının,
kişilerin vizyoner liderlik algıları tarafından etkilendiğini ortaya koymaktadır. Buradan
çıkarılacak başka bir sonuç ise ihracat performansı düzeylerinin %54,4’ü vizyoner liderlik
boyutlarının dışındaki değişkenlere bağlı olarak değişmektedir. Araştırma bulguları vizyoner
liderliğin katılımcıların ihracat performansı üzerindeki etkisini doğrulamaktadır.
Son olarak, uluslararası rekabetin artması, teknolojinin gelişmesi, nitelikli işgücüne ihtiyacın
doğması ve özellikle ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde döviz kurunun yüksek olması gibi
nedenlerden dolayı uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak isteyen firmalar ihracata yönelmek
isteyecektir. Bu nedenlerden dolayı firmalar ihracatı artırmak isteyecek ve araştırmamızdan
çıkan sonuçlar sonucunda da ihracat performansına etkisi olan vizyoner liderliğe önem
vermeleri gerekecektir. Bunun sonuncunda geliştirilebilir bir olgu olan vizyoner liderlik için
mevcut liderlere eğitim verilebilir veya firmalara vizyoner lider transferi yapılabilir.
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ÖZET
İşgören sessizliği, çalışanların bilgi, düşünce, fikir ve önerilerini bilinçli olarak
çalıştıkları kurumla paylaşmayıp kendilerine saklamaları olarak tanımlanmaktadır. Her geçen
gün daha fazla küreselleşen bir ortamda çalışanların sahip oldukları bilgi, beceri ve önerilerini
örgütleriyle paylaşmamaları hem işletmeler açısından hem de çalışanlar açısından oldukça
olumsuz bir etki yaratmaktadır. Çünkü içinde bulunduğumuz teknoloji ve bilgi çağında
işletmelerin yeni fikirler üretememesi onları hem rakiplerinin gerisine düşürecektir hem de
zaman içerisinde piyasadan yok olmalarına sebep olacaktır. Bu yüzden de işletmelerde
çalışanların fikir ve önerilerini rahat bir şekilde paylaşabilecekleri bir ortamın varlığı oldukça
önem arz etmektedir. Kurumdaki bir kişinin bile yaşanan bir sorun karşısında sessiz kalması ve
herhangi bir etkileşimde bulunmaması zamanla diğer insanları da etkileyecek ve onların da
sessiz kalmalarına sebep olabilecektir. Kırık camlar teorisinin özünde ise her şey bir yerdeki bir
camın kırılmasıyla başlamaktadır. Bir yerde işlenen bir suça göz yumulması ve önlem
alınmaması neticesinde hem o yerde işlenen suç oranı daha fazla artmakta hem de suçların
nitelikleri günden güne artış göstermektedir. Yapılan araştırmalarda daha önceden suç işleme
potansiyeline sahip olmayan kişilerin bile işlenen suçların cezasız kaldığını gördükleri zaman
suç işledikleri kanıtlanmıştır. Buradan hareketle hem kırık camlar teorisinin hem de işgören
sessizliğinin kolektif bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu çalışmanın
konusunu işgören sessizliği ve kırık camlar teorisi arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır.
Çalışmanın ilk kısmında işgören sessizliği davranışının ne olduğu tanımlanmış daha sonra bu
davranışın neden ve sonuçları açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise kırık camlar
teorisinin ne olduğu ve bu teorinin iş hayatına nasıl uyarlandığı ele alınmıştır. Üçüncü ve son
kısımda ise işgören sessizliği ve kırık camlar teorisi arasındaki ilişkilerin neler olduğu
incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sessizlik, İşgören Sessizliği, Kırık Camlar Teorisi
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RELATIONS BETWEEN EMPLOYEE SILENCE AND BROKEN GLASS
THEORY
ABSTRACT
Employee silence is defined as the employees not sharing their knowledge, thoughts,
ideas and suggestions consciously with the institution they work for and keeping them to
themselves. In an increasingly globalized environment, the fact that employees do not share
their knowledge, skills and suggestions with their organizations has a very negative effect on
both businesses and employees. Because in the technology and information age we live in, the
inability of businesses to produce new ideas will both put them behind their competitors and
cause them to disappear from the market over time. For this reason, the existence of an
environment in which employees can share their ideas and suggestions in a comfortable way is
very important. Even a person in the institution remains silent and does not interact in the face
of a problem; it will affect other people over time and may cause them to remain silent. At the
core of the broken glass theory, everything starts with the breaking of a glass somewhere. As a
result of condoning a crime committed in a place and not taking any precautions, both the crime
rate in that place is increasing and the nature of the crimes is increasing day by day. In the
researches, it has been proven that even people who did not have the potential to commit crimes
before commit crimes when they see that the crimes committed go unpunished. From this point
of view, it is possible to say that both the theory of broken glass and employee silence have a
collective structure. The subject of this study is the relations between employee silence and
broken glass theory. In the first part of the study, the behavior of employee silence is defined
and then the causes and consequences of this behavior are explained. In the second part of the
study, what the theory of broken glass is and how this theory is applied to business life is
discussed. In the third and last part, the relations between employee silence and broken glass
theory are examined.
Key Words: Silence, Employee Silence, Broken Glass Theory
1. GİRİŞ
İnsanlar günlük hayatlarında karşılaştıkları problemler karşısında sessiz kalmak ya da
konuşmak gibi seçimlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu gibi durumlarla karşılaşan bireyler
bazen fikirlerini veya kaygılarını paylaşırken bazen de bilinçli bir şekilde paylaşmamayı yani
sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler (Erenler, 2010: 24). Fakat her geçen gün gelişen ve
küreselleşen bir ortamda kişilerin bilgilerini paylaşmaması ve olaylar karşısında sessiz kalmayı
tercih etmesi hem çalışanlar için hem de işletmeler için oldukça eskide kalmış bir bakış açısıdır.
İşgören sessizliği, çalışanların sahip oldukları bilgi, düşünce ve önerilerini kasıtlı bir
biçimde çalıştıkları kurumdan saklamaları olarak tanımlanmaktadır. Ancak içinde
bulunduğumuz dönemde işletmeler için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Kişilerin bilgi ve
düşüncelerini kendilerine saklaması, yaşadıkları problemleri yöneticileriyle paylaşmaması
uzun vadede hem kişilere hem de kurumlara zarar verebilmektedir. Kırık camlar teorisinin
özünde ise bir yerdeki herhangi bir suça göz yumulmasının ya da bu suçun
cezalandırılmamasının kolektif olarak suç işlenmesini tetikleyebileceği öne sürülmüştür.
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İşlenen bir suça kayıtsız kalınmasının veya bu konuda tedbir alınmamasının daha büyük
suçların işlenmesine neden olabileceği de yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. Çalışmanın
ilerleyen bölümlerinde kırık camlar teorisi ve işgören sessizliği kavramlarının ne oldukları
açıklanmış ve bu kavramlar arasındaki ilişkiler üzerinde durulmuştur.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. İşgören Sessizliği
İşgören sessizliği ilk defa 1970 yılında Albert Hirschman tarafından ortaya atılmış bir
kavramdır. Hirschman yaptığı çalışmada sesi, örgütü başarısızlığa karşı uyarma fonksiyonuna
sahip bir kavram olarak betimlemiştir (Kaya, Göncü ve Erarslan, 2021: 114). İşgören sessizliği,
aslında örgütlerde oldukça yaygın görülen bir durum olmasına karşın, bu kavram ancak son
yıllarda araştırmalara konu olmaya başlamıştır (Uçar, 2016: 70).
Morrison ve Milliken’e göre işgören sessizliği, çalışanların işlerini ve kurumlarını
iyileştirmeyle alakalı bilgi, fikir, öneri ve düşüncelerini çalıştıkları kurumdan kasıtlı bir şekilde
esirgemeleridir (Kılıçarslan, 2016: 20). Pinder ve Harlos ise işgören sessizliğini, bir kişinin
örgütsel durumlarla alakalı olan konularda değişiklik ya da düzeltme kapasitesine sahip
olmasına rağmen durumu ilişkili olan kişilerle paylaşmayarak bilinçli bir şekilde kendisine
saklaması olarak tanımlamışlardır (Karaman, 2015: 19).
Yöneticiler, genellikle sergiledikleri tutum ve davranışlarla, örgütün yapı ve
politikalarını şekillendirmektedirler. Bu durum bazen işgörenlerin sessiz kalmalarına yol
açacak bir ortam yaratabilmektedir (Günay, Çetinceli ve Özdemir, 2018: 677). İşgören
sessizliği, çalışanların örgütle ilgili yeni fikirlerini veya örgüt içerisinde gördükleri sorunlara
dair bilgi, duygu ve düşüncelerini yöneticileri ile paylaşmamaları ile alakalı bir durumdur
(Ülker ve Kanten, 2009: 114). Ancak örgütteki her iletişimsizlik vakası da çalışan sessizliğini
temsil etmemektedir (Ülbeği ve İplik, 2018: 232). İşgören sessizliğinden bahsedebilmek için
çalışanların bilinçli ve kasıtlı olarak sessiz kalma davranışını tercih etmeleri gerekmektedir.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, işgören sessizliği, var olan koşulları kabul etme ya
da çalışanların üstlerinden çekinmeleri sebebiyle geliştirdikleri kendilerini koruma davranışı
biçiminde nitelendirilmiştir. İşgörenlerin fikirlerini ve önerilerini ifade etmekten kaçınmaları,
yönetim kademelerine daha az ve niteliksiz bilginin ulaşmasına neden olurken, aynı zamanda
yöneticilerin astlarından olumsuz geri bildirim almalarına da neden olabilmektedir (Ülker ve
Kanten, 2009: 114).
İşgörenler birçok sebepten ötürü sessiz kalmayı tercih edebilirler. Bunlar; işgörenlerin
işe ve örgüte karşı ilgisiz olmaları, örgüt içerisindeki ilişkilerine zarar vermek istememeleri,
fikirlerinin kendi iş yüklerini artıracağını düşünmeleri, işletmeyi korumak istemeleri ve
yöneticilerin karşıt fikirlere karşı toleranslı olmaması şeklinde sıralanabilmektedir (Gürer,
2017: 73). Ayrıca hiçbir işgören çalıştığı kurumda her şeyden şikâyetçi olan kişi pozisyonunda
olmayı istememektedir. Bu tür pozisyondaki kişiler çevreleri tarafından güven ve saygı kaybına
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uğrarlar, yöneticileri ve iş arkadaşlarıyla olan ilişkileri bozulur ve terfi edememe hatta işten
atılma gibi durumlarla karşılaşabilmektedirler (Yalçınsoy, 2018: 3).
2.1.1. İşgören Sessizliğinin Boyutları
Pinder ve Harlos işgören sessizliğini; razı olma anlamında sessizlik ve savunmacı
sessizlik olarak iki gruba ayırırken, Dyne ve arkadaşları bu iki boyuta ek olarak toplum
yanlısı/özgeci sessizliği de eklemişlerdir (Küçükköylü, 2014: 12).
2.1.1.1. Kabullenici (Razı Olma Anlamında) Sessizlik
Bir işgören örgütsel ortamda, konuşmanın herhangi bir farklılık yaratmayacağına,
özgüveninin düşük olması sebebiyle olayları değiştiremeyeceğine dair inançlar taşıyorsa ya da
dâhil olduğu grubun arzulanan değişimi ve gelişimi gerçekleştirebilecek kabiliyetlere sahip
olmadığını düşünüyorsa razı olma anlamında sessizlik davranışı gösterebilmektedir. Razı olma
anlamında sessizlik gösteren işgörenler mevcut durumu kabullenmişlerdir. Herhangi bir konu
hakkında konuşmaz ya da fikir beyan etmezler, katılım göstermezler ve mevcut durumu
değiştirmek için bir çabada bulunmazlar (Karakiraz, 2012: 11-12).
2.1.1.2. Savunmacı (Korunmacı) Sessizlik
Savunma amaçlı sessizlik, kişinin konuşması durumunda ortaya çıkabilecek
sonuçlardan korkması nedeniyle kasıtlı olarak görüşlerini ifade etmekten kaçınması olarak
tanımlanmaktadır (Karaman, 2015: 21). Kabullenici sessizliğin aksine korunma amaçlı
sessizlik, işgörenin çeşitli alternatifleri olmasına rağmen mevcuttaki fikir, görüş ve
düşüncelerini kendisine saklamanın en iyi strateji olduğuna inanmasıdır ve daha proaktif bir
yaklaşımdır (Kılıçarslan, 2016: 40). Bu davranış biçimi, işgörenlerin yaptıkları hataları
kendilerini koruma amaçlı gizlemesi ve dolayısı ile sessiz kalmaları nedeniyle örgütlere büyük
zararlar verebilmektedir (Karakiraz, 2012: 13).
2.1.1.3. Özgeci (Prososyal) Sessizlik
Özgeci sessizlik ise; topluma, diğer kişilere ve örgüte faydalı olmak amacıyla
fedakârlığa ve işbirliğine dayalı bir şekilde işle alakalı olan bilgi ve görüşlerin saklanması
şeklindeki sessizliktir. Başkaları düşünülerek hareket edilen bu davranış şeklinde; özveride
bulunularak örgütün ve örgütteki diğer bireylerin menfaatleri bilinçli olarak ön planda
tutulmaktadır (Soybaş, 2015: 4). Özgeci sessizlik de başka seçeneklerin düşünülmesi ve
farkındalığı içermesi açısından bilinçli olarak verilmiş bir karardır. Ancak özgeci sessizlik,
savunmacı sessizliğin tersine diğer insanlara odaklı bir sessizlik türüdür (Karakiraz, 2012: 14).
2.1.2. İşgören Sessizliğinin Nedenleri
İşgörenlerin sessiz kalma davranışında bulunmalarının birçok nedeni vardır. Bu
nedenler bireysel, örgütsel ve yönetsel faktörler olmak üzere üç gruba ayrılabilmektedir.
İşgören sessizliğine neden olan bireysel faktörler arasında; deneyim eksikliği, düşük seviyeli iş
pozisyonu, dış kontrol odaklı olma, özgüven eksikliği, iletişim endişesi ve başarı ihtiyacının
olmaması bulunmaktadır. Örgütsel faktörler arasında ise; örgütteki haksızlık kültürünün varlığı,
sağır kulak sendromu, sessizlik ikliminin varlığı, hiyerarşik yapı ve itaat kültürünün varlığı yer
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almaktadır. Yönetsel faktörler arasında ise; üstlere duyulan güven seviyesinin az olması,
ilişkilerin mesafeli olması, üstler tarafından desteklenmeme ve üstlerin farklı görüşlere açık
olmaması bulunmaktadır (Akçakanat ve Dirin, 2019: 176-177).
Burada belirtilen faktörlere ek olarak ulusal kültürü de eklemek mümkündür. Yıllar
içerisinde bilinçaltımıza işlenmiş olan kültürel kodlar hem davranış alışkanlıklarımızı hem de
karar mekanizmalarımızı oldukça fazla etkilemektedir. Örneğin, Türklerin kültürel yapısına
bakıldığında sessiz kalma davranışının daha çok teşvik edildiği görülmektedir (Eroğlu,
Adıgüzel ve Öztürk, 2011: 102).
2.1.3. İşgören Sessizliğinin Sonuçları
İşgörenler sessiz kaldıklarında, fikir ve görüşlerini beyan etmediklerinde, örgüt
içerisindeki iletişim bu durumdan zarar görmektedir. Bu da örgütün genel işleyişinin zarar
görmesine sebep olmaktadır. İşgören sessizliği yöneticilerin kritik bilgilere erişimini azaltarak
örgütün çalışmalarını direkt olarak etkilemektedir. Örgütlerde işgörenlerin bilgiyi
paylaşmamaları, sessiz kalmaları ya da konuşmaya istekli olmamaları, çalışanların güven
duygularını, morallerini olumsuz etkilemekte ve yeteneklerini zayıflatarak örgütsel kararların
alınmasında hatalara neden olabilmektedir. Dolayısıyla söz konusu durum çalışanların karar
alma süreçlerine zarar vermekte ve önemli bir moral bozucu güç haline gelerek örgütsel değişim
ve gelişimin önünde kritik bir engel haline gelmektedir (Gürer, 2017: 108). İşgören sessizliğinin
sonuçlarını bireysel ve örgütsel olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür.
2.1.3.1. İşgören Sessizliğinin Bireysel Sonuçları
İşgörenler, genellikle örgütsel sorunlarla ilgili görüşlerini dile getirdiklerinde
kendilerinin açık ya da gizli bir şekilde cezalandırılacaklarına veya diğer olumsuz sonuçlara
hedef olacaklarına inanırlar. Bu durumdan ötürü de işgörenler, bazen örgütsel iyileşmeye
yönelik önerilerde bulunmak yerine sessiz kalmayı tercih edebilmektedirler. Bu bağlamda
işgören sessizliği örgütün iyileştirilmesinin ve geliştirilmesinin önündeki en önemli engellerden
biri haline gelmektedir. Çünkü işgörenlerin yaratıcı fikir ve düşünceleri kullanılamamaktadır.
Diğer bir yandan bireyin işyerinde karşılaştığı problemlerini ve kaygılarını konuşamayarak,
kendisini güçsüz hissetmesi; işten tatmin sağlayamama, işten ayrılmayı istemek gibi sonuçların
yanı sıra acizlik duygusunun yaşanmasına da neden olabilmektedir. Neticede söz konusu
olumsuzluklar işgörenlerin, kendilerini değersiz hissetmelerine neden olmaktadır. Kendisini
değersiz hisseden işgörenler bir süre sonra örgüte verdikleri değeri de azaltma yoluna
gidebilmektedirler (Karaman, 2015: 29-30).
2.1.3.2. İşgören Sessizliğinin Örgütsel Sonuçları
İşgörenlerin çeşitli nedenlerle fikirlerini paylaşmakta isteksiz davranmaları, örgüt
içerisinde hataların artmasına, güvensizliğe, moral ve performans düşüklüğüne, örgütsel
bağlılık ve iş tatmininde azalmaya ve örgütteki hatalı uygulamaların tespit edilememesine
neden olabilmektedir (Küçükköylü, 2014: 21). Çalışanlar, iyi bir iletişim kurarak problemlerini
rahatlıkla paylaşabildiklerinde başarılı olabilmektedirler. Aksine kendilerini doğru ifade
edemediklerinde ya da gergin ve stresli ortamlarda bulunduklarında ise kuruma karşı
duydukları aidiyet ve güveni kaybedebilmektedirler (Baykoca, 2021: 16). Bu yüzden de
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kurumlarda çalışanların yeni fikir ve önerilerini rahatlıkla paylaşabilecekleri ya da bir
problemle karşılaştıklarında çekinmeden paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulması oldukça
önemlidir.

2.2. Kırık Camlar (Pencereler) Teorisi
Kırık camlar teorisi Amerikalı suç psikoloğu Philip Zimbardo’nun 1969 yılında yapmış
olduğu bir deneyden esinlenilerek geliştirilmiş olan kriminolojik bir teoridir. James Q. Wilson
ve George L. Kelling tarafından 1982 yılında Atlantic Monthly isimli bir dergide “Kırık Camlar
– Polis ve Mahalle Güvenliği” başlıklı bir makalenin yayımlanması sonucunda bu deney bir
teori olarak anılmaya başlamıştır (Temir, 2020: 134). Bu yaklaşımın temelinde her ne kadar
kamusal uygulamalardan yola çıkılmış olsa da kullanılan kırık camlar metaforu ile suçun
önlenmesinde fiziksel çevre kalitesinin rolünün de oldukça önemli olduğu keşfedilmiştir (Bilen
ve Büyüklü, 2018: 164).
Zimbardo, deneyi için yoksul ve suç oranları yüksek bir bölge olan Bronx’a ve zengin
ve suç oranları düşük bir şehir olan Palo Alto’ya birbirine benzer ve plakaları olmayan iki
arabanın bırakılmasını istemiştir. Bronx’a bırakılan araba ilk on dakikada vandallar tarafından
yağmalanmıştır. Yirmi dört saat içerisinde ise arabanın kıymetli olan tüm parçaları sökülmüş
ve arabaya çeşitli zararlar verilmiştir. Palo Alto şehrindeki arabaya ise bir hafta boyunca kimse
dokunmamıştır. Bunun üzerine Zimbardo bu arabanın camlarına balyozla zarar vermiş ve
olacakları tekrar gözlemlemiştir. Zimbardo’nun arabaya verdiği kısmi zarardan kısa bir süre
sonra bu araba da vandallar tarafından yağmalanmıştır (Temir, 2020: 134-135).
Deney, sadece araçlar üzerinde değil, sahipsiz görünen binalar üzerinde de tekrarlanmış
ve yine aynı sonuçlara ulaşılmıştır. Pencerelerinde kırıklar tespit edilen bir bina kısa süre
içerisinde yağmalandıktan sonra evsizlerin mekânı haline dönüşmüştür. Pencereleri daha
öncesinde sağlam olan başka bir binanın pencereleri araştırmacılar tarafından kırıldıktan sonra
yine aynı sonuçlar ortaya çıkmıştır. İlk camın kırılmasına yönelik olarak kimsenin herhangi bir
önlem almaması ve bu duruma göz yumması neticesinde tüm yapı hasar görmüştür. Buradan
hareketle de bu durumun insanlar için suç kaynağı oluşturabileceği sonucuna ulaşılmıştır
(Kayral, 2019: 684).
1994 yılında Kırık Camlar teorisyenlerinden biri olan Kelling New York Polisi ile
birlikte, teoriden esinlenerek New York’ta ki suç oranını minimuma indirmek için “Sıfır
Tolerans Polisliği” uygulamaya başlamıştır. Bu yaklaşımın temelinde, her türlü toplumsal
düzeni bozmaya yönelik davranış ve eylemlere karşı sıfır tolerans gösterilerek bölgenin kontrol
altına alınması yer almaktadır (Bektaş, Erkal ve Çetin, 2019: 599-600).
Kırık bir cam eğer kırık olarak kalmaya devam ediyorsa buradan çıkarılacak sonuç
onunla kimsenin ilgilenmediğidir. Çünkü kırık bir cam insanlara “ne yaparsan yap kimse
umursamıyor” mesajını vermektedir. Herkes tarafından müdahale edilebilecek küçük
aksaklıklar hemen düzeltilmediğinde bu durum zincirleme bir etkiye yol açabilmektedir. Hatta
normalde kurallara uyması beklenen kişiler bile bu zincirleme etkiye dâhil olabilmektedirler
(Temir, 2020: 135).
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2.2.1. Kırık Camlar Teorisinin İş Hayatındaki Yeri
Bir işletme ufak tefek aksaklıkları fazla büyümeden fark etmeli ve bir an önce
düzeltmelidir. Aynı şekilde bu politikaları işletmedeki çalışanlar için de uygulamak gereklidir.
Çünkü bir organizasyonda kararların verilmesi ve uygulanması aşamasında yöneticiler
tarafından çalışanlara gösterilen küçük imtiyazlar uzun vadede örgütün bu kararları uygulaması
sürecinde daha büyük zararlara yol açabilecektir. Bir kırık cama zamanında müdahale
edilmediğinde örgütteki diğer camlar da tehlikeye düşerek, diğer camların da birer birer kırılıp
dökülmesine sebep olabilecektir (Bektaş, Erkal ve Çetin, 2019: 601).
Micheal Levine “Kırık Camlar, Başarısız İşler” adlı kitabında her işletmenin kendisine
özgü kırık camları olduğunu söylemiştir. Levine, işletmelerin daha önemli olan problemlere
odaklanarak, işletmeyi sona götürebilecek olan küçük problemleri gözden kaçırabildiklerini
ifade etmiştir (Bektaş, Erkal ve Çetin, 2019: 602). Levine’e göre işletmelerin genellikle gözden
kaçırdıkları kırık camlar şunlardır; yerlere atılmış çöpler, uygunsuz ve kaba tabir edilebilecek
telefon görüşmeleri, kafa karıştırıcı bir web sitesi, lobideki ölü bitkiler, kirli dinlenme odaları,
loş ışıklandırılmış odalar, zayıf görünümlü tabela, boyası dökülmüş duvarlar, uzun kuyruklar,
bakımsız tuvaletler, deneyimsiz personel, işlerin takip edilmemesi, iletişim becerilerinin
zayıflığı, çalışanların yoksul görünmesi, kirli pencereler ve yıpranmış halılar (Jones, 2021).
İşletmelerde var olan kırık camlara baktığımızda bu davranışların temel sebebinin örgüt
içinde görmezden gelinen ve gerekli yaptırımların uygulanmadığı etik dışı davranışlardan
kaynaklı olduğu görülmektedir. Bu davranışların kırık camlara dönüşmesinin en önemli sebebi
ise yöneticilerin çoğu zaman gerekli yaptırımları çalışanlarına uygulamamalarından
kaynaklanmaktadır (Bektaş, Erkal ve Çetin, 2019: 603);
Yeterince denetleme yapılmayan yerlerde çalışanlar daha fazla etik olmayan davranışlar
sergilemeye meyillidirler bu yüzden de bu tür kurumlarda özellikle yönetim kademesinde
bulunan kişilere daha büyük görevler düşmektedir. Çünkü yönetimin yeterince üzerinde
durmadığı çalışanlar zaman içerisinde daha fazla etik dışı davranışlar sergilerler. Bu
davranışlarda zamanla artarak kırık camlara dönüşmektedir. Zamanında ilgilenilmeyen küçük
düzensizlikler ve kural dışı davranışlar işletmelerde daha büyük düzensizliklere ve çok ciddi
etik dışı davranışlara neden olabilmektedir (Bektaş, Erkal ve Çetin, 2019: 604).
2.3. İşgören Sessizliği ve Kırık Camlar Teorisi Arasındaki İlişkiler
Kırık camlar teorisinde, sistemdeki tek bir kırık cam tüm sistemin yapısını
çökertmektedir. Buradaki kırık cam deyimi aslında bir çeşit metafordur. Bir sistemdeki
düzensizliği ifade etmektedir. Bir kişinin bir kuralı ihlal etmesi ve bunun karşılığında ceza
almaması durumunda diğer insanlar da kuralları ihlal etmeye yönelik bir biçimde teşvik
olmaktadır. İşgören sessizliği davranışı da bir nevi böyle bir özelliğe sahiptir. Bir kişinin örgüt
içerisinde sessiz ve çekingen davranışlarda bulunması ya da fikir ve önerilerini diğer kişilerden
saklayarak pasif davranması diğer kişilerinde bu şekilde davranmasına yol açabilmektedir.
Özellikle örgüt içerisindeki kişiler, fikirlerinin önemsenmediği ya da şikâyetlerinin
dinlenmediği izlenimine kapılırlarsa zaman içerisinde bunları dile getirmekten vazgeçecekler
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ve bu da sessizlik davranışı göstermelerine neden olacaktır. Bu da hem kırık camlar teorisinin
hem de işgören sessizliği davranışının kolektif bir yapısı olduğunu göstermektedir.
İkinci olarak kırık camlar teorisine göre kişilerin işledikleri basit suçlar
cezalandırılmadığında bu suçlar zamanla daha ağır suçlara dönüşmektedir. Sessizlik davranışı
gösteren kişilerde yönetim tarafından konuşmaları yönünde teşvik edilmediklerinde bu sessizlik
davranışı zaman içerisinde belki de etik kuralların çiğnenmesi gibi ciddi sorunlar karşısında
dahi susma boyutuna kadar gidebilecektir. Bu durumda örgütün bir süre sonra zor bir durumda
kalmasına sebep olacaktır.
Üçüncü olarak kırık camlar teorisinde suça meyilli olmayan kişiler bile kırık bir camın
olduğunu gördüklerinde suç işleyebilmişlerdir. Buradan hareketle organizasyonlarda hata
yapan kişilerin cezalandırılmamasının ya da hatalarının görmezden gelinmesinin yine sessizlik
davranışının artmasına yol açabileceği öngörülmektedir. İşgörenler örgütteki hatalı
davranışların cezalandırılmadıklarını gördükçe suça meyilli bir yapıları olmasa da belki de suç
işleyebilecekler ya da işlenen bir suçu gördüklerinde sessiz kalacaklardır.
Son olarak bu teorinin, kişilik özelliklerinin farklılık göstermesi bakımından, herkes için
aynı şekilde gelişemeyeceği söylenebilir. Eğer kişi kendisine ve sahip olduğu bilgi birikimine
güveniyorsa karşılaştığı bir durum karşısında herkes sessizlik davranışında bulunsa dahi seslilik
davranışı gösterebilecektir.
3. SONUÇ
İçinde bulunduğumuz çağda örgütlerin devamlılıklarını sürdürebilmeleri ve
gelişebilmeleri için sahip olmaları gereken en temel kaynakların başında insan kaynakları
gelmektedir. Özellikle yönetim kademelerinde bilginin yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan
yukarıya doğru kusursuz bir biçimde iletilmesi örgütler için hayati bir önem taşımaktadır. Fakat
işgörenlerin sahip oldukları bilgileri paylaşmaması ya da karşılaştıkları problemleri kendilerine
saklamaları örgüt içerisinde ciddi iletişim sorunlarının olduğuna işaret etmektedir. Bu tür
iletişim eksiklikleri zamanla daha da büyüyecek ve hem çalışanlara hem de örgüte zarar
verecektir. Özellikle çalışanlar, işlenen suçların cezasız kaldığını ya da şikâyetlerinin dikkate
alınmadığını fark ettiklerinde zaman içerisinde daha da fazla sessizlik davranışına
bürüneceklerdir.
Bu yüzden örgütlerde çalışanların fikir ve önerilerini rahatlıkla söyleyebilecekleri ya da
bir sorunla karşılaştıklarında çekinmeden paylaşabilecekleri bir ortama sahip olmaları oldukça
önem arz etmektedir. Çünkü bir örgütün temelinin sağlam olması için açık bir iletişim ortamının
var olması gerekmektedir. Özellikle de üst kademedeki yöneticilerin astlarına karşı daima
destekleyici ve güven verici bir tavır içerisinde olması astlar üzerindeki sessizlik davranışına
da son verecektir. Ayrıca kurumlarda herkese eşit bir şekilde davranılması, suç işleyen kişilerin
kayırılmaması ve gerektiğinde bu kişilerin cezalandırılması örgütlerdeki kırık camların
temizlenmesini sağlayacak ve diğer kişilerin de suç işlemesinin önüne geçecektir.
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HADİSLER BAĞLAMINDA AİLE MAHREMİYETİ
Emine DEMİL 1
1

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 0000-0001-5966-4651

ÖZET
Mahremiyet sözcüğü, etimolojik kökeninde (Latince inümus) “en iç, en derin iç” anlamına
gelmekte, “iç bilinç ya da bir kişinin en gizli gerçekliğinin bilgisi” manasını taşımaktadır. Bu
çerçevede mahremiyet bir kişinin en derinliğinde var olan şeyler olarak tanımlanabilir. Bazıları
da mahremiyeti kişisel kontrol, kişiler arası etkileşimleri düzenleme süreci olarak da
tanımlamaktadır. Kur’an-ı Kerim’in hassasiyetle üzerinde durduğu hususlardan birisi de
mahremiyettir. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, zannın bir kısmı günahtır.
Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın”
buyrulur (Hucurât, 12). Ayetin hadislerdeki iz düşümü ise şöyledir: Allah Rasulü (s.a.s):
“Zandan sakının. Zira zan, sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye
çalışmayın. Birbirinizin mahremiyetini araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize
arkanızı çevirip küsmeyin. Birbirinize nefret ve düşmanlık da beslemeyin. Ey Allah’ın kulları!
Birbirinize kardeş olun!” buyurmuştur (Buhârî, Vesâyâ, 8; Nikâh, 45). Ailede mahremiyet özel
hayatın saygınlığıdır. Ailenin mahremiyeti mesken masuniyeti, mesken dokunulmazlığı ile
başlar. Kuran-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi
hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin” (Nûr, 27) buyrulur. Bu
çerçevede Allah Teâlâ, bütün Mü’minleri ailenin mahremiyetine saygı göstermeleri hususunda
uyarmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de “Sizden biriniz üç defa izin istediği zaman kendisine
izin verilmezse hemen geri dönsün” buyurarak evlere ancak izin alınarak girilmesinin
gerekliliğine vurgu yapmıştır (Buhârî, İstizan, 13). Burada amaç aile mahremiyetini
korumaktır. Hz. Peygamber ailede mahrem olan kişiye karşı dahi hassasiyet gösterilmesini
tavsiye etmiştir: “Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelip annesinin bakımıyla meşgul olduğunu ve izin
almadan odasına girip giremeyeceğini soran bir sahâbîye Rasûlullah’ın (s.a.s), annesini çıplak
olarak görmek istemiyorsa izin alması gerektiğini söylemesi” (Muvatta, İsti’zan, 1) konunun
hassasiyetini göstermesi bakımından mühimdir. Sevgili Peygamberimiz aile hayatının
mahremiyetine verdiği önemi sözlü beyanları yanında uygulamalarıyla da bizzat göstermiştir.
Peygamberimiz evinde eşiyle birlikte otururken bir kişinin kendilerini duvarın gediğinden
gözlediğini fark etti. Bu kişi, Allah Rasûlü’nün (s.a.s) bazı sahabilerle paylaştığı özel sırları
etrafa yaymasıyla meşhur olan Hakem b. Ebu’l-As’tan başkası değildi. Peygamberimiz,
Hakem’in kendisini gözetlediğini fark edince oldukça öfkelenmiştir. Bu bağlamda bireyin ve
ailenin özel hayatı mahrem, yani saygın ve gizlidir. Kişiye ve aileye özel bazı hususların
başkaları tarafından araştırılması, dinen ve ahlaken doğru değildir.
Anahtar Kelimeler: Aile, Mahremiyet, Hz. Peygamber, Ayetler, Hadisler.
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1. GİRİŞ
Kur’an-ı Kerim’in hassasiyetle üzerinde durduğu hususlardan birisi de mahremiyettir (Kılıç,
2018). Bu bağlamda Kur’ân’da: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının, zannın bir kısmı
günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın”
buyrulur.1 Ayetin hadislerdeki iz düşümü ise şöyledir: Allah Rasulü (s.a.s): “Zandan sakının. Zira zan,
sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin eksikliğini görmeye ve işitmeye çalışmayın. Birbirinizin
mahremiyetini araştırmayın. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize arkanızı çevirip küsmeyin.
Birbirinize nefret ve düşmanlık da beslemeyin. Ey Allah’ın kulları! Birbirinize kardeş olun!”
buyurmuştur (Buhârî, 2000).2
Rasûlullah (s.a.s) ayrıca “Ey diliyle iman edip, kalbine iman girmemiş olan kimseler!
Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hâllerini araştırmayın. Zira her kim onların gizli
hâllerini araştırırsa Allah da onun gizli hâlini araştırır. Allah kimin gizli hâlini araştırırsa onu evinde
dahi gizlice yaptıklarını ortaya çıkararak rezil eder” (Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 2000, 35) buyurarak
mü’minlerin birbirlerinin mahremiyetini araştırmayı yasaklamıştır.
Hz. Peygamber ailede mahrem olan kişiye karşı dahi hassasiyet gösterilmesini tavsiye etmiştir:
“Hz. Peygamber’e (s.a.s) gelip annesinin bakımıyla meşgul olduğunu ve izin almadan odasına girip
giremeyeceğini soran bir sahâbîye Rasûlullah’ın (s.a.s), annesini çıplak olarak görmek istemiyorsa izin
alması gerektiğini söylemesi” (Mâlik b. Enes, 2000)3 konunun hassasiyetini göstermesi bakımından
mühimdir.
Sevgili Peygamberimiz aile hayatının mahremiyetine verdiği önemi sözlü beyanları yanında
uygulamalarıyla da bizzat göstermiştir. Peygamberimiz evinde eşiyle birlikte otururken bir kişinin
kendilerini duvarın gediğinden gözlediğini fark etti. Bu kişi, Allah Rasûlü’nün (s.a.s) bazı sahabilerle
paylaştığı özel sırları etrafa yaymasıyla meşhur olan Hakem b. Ebu’l-As’tan başkası değildi.
Peygamberimiz, Hakem’in kendisini gözetlediğini fark edince oldukça öfkelenmiştir (Buhârî, 2000;
Komisyon, 2017, 3/483).4 Bu husus da Hz. Peygamber’in aile mahremiyetine gösterdiği hassasiyetin
bir göstergesidir.
2. MAHREMİYET
2.1. Aile Kavramı
Arapça bir kelime olan “Üsre” kelimesi aile demektir. ‘Üsre’ esasında köken olarak “zırh”
manasındadır (İbn Manzur, t.y., 2/77). Aile tıpkı korunaklı bir zırh gibi insanı maddi ve manevi
bakımdan dış dünyadan gelecek olumsuzluklara karşı korumasından dolayı bu ismi almış olsa gerektir
(Komisyon, 2017, 4/26).
Ortak bir geçmişi, şimdiki zamanı ve gelecekten beklentileri paylaşan insanların karşılıklı
ilişkilerinin var olduğu ve yaşadığı bir sistemdir aile. Yaşamın sunduğu zaman ve mekânda insanlık
aileler halinde toplanmakta, çocuklar doğmakta, büyümekte ve ihtiyaç duyulan gereksinimler aile
vasıtasıyla karşılanmaktadır. Aileleri mutlu ve güçlü kılan husus ise kuşkusuz her şeyi bölüşmeleridir.
Bir yaşam boyu bize güç, enerji ve iyi olma hali verecek olan sevgiyi ve paylaşmayı ise en kalıcı şekilde
ailede öğreniriz.
Hucurât 49/12.
Vesâyâ, 8; Nikâh, 45.
3
İsti’zan, 1.
4
Libâs, 75
1
2
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Mü’minler dünya hayatında yolcu misalidir. Mü’min’in bu uzun yolculuktaki en önemli
sığınağıdır aile. Maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarının da karşılandığı kutlu bir
müessesedir.
İslâm dininde aileye kutsiyet atfedilmekte ve onun mukaddes bir insanî yapı olduğuna işaret
edilmektedir. Rasûlullâh’a (s.a.s) göre, aile için ne yapılsa azdır. Rasûlullâh (s.a.s): “Ailesini
savunurken ölen şehittir” (Nesâî, 2000)5 buyurmaktadır. Bu bağlamda aile, vefanın fedakârlıkla,
imanın ihsanla, bilginin hikmetle, sevginin hürmetle bütünleştiği kutlu bir müessesedir.
Aile ocağı evlilikle tütmeye başlar. Allah Teâlâ, evlilikle büyük bir şefkat ve merhamet lütfeder
eşlere. Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim’de mü’minlere yapılan tavsiyelerden birisi de evlenip bir yuva
kurmalarıdır. Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah: “Aranızdan bekâr olanları evlendirin…”
buyurmaktadır.6
Kur’an’da, “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda
bir sevgi ve merhamet var etmesi de Allah’ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda
düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır” buyrulmaktadır.7 Ayrıca mü’minlere şöyle bir dua
öğretilmektedir: “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı
gelmekten sakınanlara önder eyle.”8
Allah Rasûlü (s.a.s) de; “Ey gençler! Aranızdan evlenmeye gücü yetenler evlensin. Zira evlilik,
gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur…” buyurmuştur (Buhârî, 20009; Müslim,
200010).
Evlilikler iki farklı insanın bir ömrü iyi ve kötü anlarda birlikte olmak ve birbirine destek olmak
amacıyla başladıkları bir hayat yoludur. Mesut bir yuva kurulurken amaç, uzun yıllar boyunca omuz
omuza, sırt sırta vererek zorlukları aşmak ve sıkıntıların birlikte üstesinden gelmektir.
İslam dini bir taraftan evlenip huzurlu bir yuva kurarak toplumun temeli olan ideal aile
ortamlarının oluşturulmasını tavsiye ederken, diğer taraftan aile mutluluğunun devamı ve iyi nesillerin
yetişmesi için bu ortamın her türlü tehlikeden korunmasının gereğine işaret etmiştir. Bu tehlikelerin en
başında da aile hayatının mahremiyetine yönelik müdahaleler gelmektedir.
2.2. Mahremiyet Kavramı
Mahremiyet sözcüğü, etimolojik kökeninde Latince inümus “en iç, en derin iç” anlamına
gelmekte, “iç bilinç ya da bir kişinin en gizli gerçekliğinin bilgisi” manasını taşımaktadır. Bu çerçevede
mahremiyet bir kişinin en derinliğinde var olan şeyler olarak tanımlanabilir. Bazıları da mahremiyeti
kişisel kontrol ve kişiler arası etkileşimleri düzenleme süreci olarak da tanımlamaktadır (Şen, 2019,
31).
Mahremiyet gizlilik, bir şeyin mahrem, gizli hali, insan saygınlığı ve dokunulmazlığı
manasındadır (Gençal, 2019, 17). Mahremiyeti, kendi sınırlarını korumak ve insanlar arasındaki
ilişkilerde sınırlara riayet etmek ve başkalarının duymasını istemediğimiz özel bilgi şeklinde
tanımlamak mümkündür. Dinimizin haram/sınır/dokunulmaz olarak belirlediği hususlar bizim
mahremiyetimizi oluşturur. İslâm’ın hayatımızda belirlediği sınırlar, hayatımızın her safhasını gözetip
Muhârebe, 23.
Nûr 24/32.
7
Rûm 30/21.
8
Furkân 25/74.
9
Nikâh, 3.
10
Nikâh, 1.
5
6
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düzenlemektedir. Bu bağlamda mahremiyet, Allah’ın dokunulmaz ve yasak kıldığı bütün alanları ifade
eder (Martı vd., 2019, 2-3).
2.3. Kur’an-ı Kerim’de Mahremiyet
Ailenin mahremiyeti mesken masuniyeti, mesken dokunulmazlığı ile başlar (Aydın, 2015).
Mesken ve özel hayatın dokunulmazlığı en önemli insan haklarından birisidir ve özgürlerin korunması
bakımından da mühim bir sınırdır. Mahremiyetin korunduğu alan olması sebebiyle mesken ve
mahremiyet birbirinden ayrı düşünülemeyecek kavramlardır (Şen, 2019, 45-46). Kur’ân’da mesken
masuniyetinin ehemmiyetine vurgu yapılmaktadır.
Kuran-ı Kerim’de; “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere, geldiğinizi hissettirip
(izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden girmeyin” buyrulmaktadır.11 Bu çerçevede Allah Teâlâ,
bütün Mü’minleri ailenin mahremiyetine saygı göstermeleri hususunda uyarmaktadır.
Câhiliye döneminde, özel hayatın mahremiyetine fazla önem verilmediği için insanlar bazen
birbirlerinin evine izin istemeden girer ve başkalarının mahrem hâllerine şahit olmakta bir sakınca
görmezlerdi. Aile mahremiyetini hiçe sayan bir tutum sergilenmekteydi. Ancak ailede mahremiyet
özel hayatın saygınlığıdır. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah: “Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin
pişmesini beklemeksizin vakitli vakitsiz Peygamber’in evine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin…”
buyurmaktadır.12
“Hicab âyeti” olarak da bilinen bu âyette, Hz. Peygamber’in şahsında, özel hayatın
mahremiyetine dikkat çekilerek evlere izin istemeden girilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Zira bu
hem dışarıdan gelenler hem de içeridekiler için daha nezih bir tutumdur. Bilhassa ev içindeki rahat
ortamda istediği gibi davranan aile üyelerinin, kapı yerine perdelerin bulunduğu Rasûlullâh’ın (s.a.s)
döneminde, eve izinsiz girilmesi hususunda daha hassas davranılması gerektiği aşikardır. Bu bağlamda
mü’minler, özel hayatın mahremiyetine saygı gösterilmesi hususunda ikaz edilmektedir (Komisyon,
2017, 4/87-88).
Ailede mahremiyetin saygınlığı konusunda cahiliye döneminde görülen özensizliğin ilgili
âyetin inişinden sonra da zaman zaman devam ettiği, Ensar’dan bir hanımın Peygamberimize yaptığı
şu şikâyetten anlaşılmaktadır: “Ey Allah’ın Rasûlü! Ben bazen evimde öyle bir halde bulunuyorum ki
çocuğum ve babam da dahil, hiçbir kimsenin beni o halde görmesini istemiyorum. Fakat bazen
ailemden birisi ansızın gelip içeri dalıyor.” (Taberî, 2000, 9/147).
Bu şikâyetlerin artması sebebiyle Nûr sûresinin konuyla ilgili âyetleri nâzil olmuştur. Kur’anı Kerim’de Yüce Allah: “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam
vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur; umulur ki düşünüp
anlarsınız.” “Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız -size izin verilmedikçe-oralara girmeyin. Size
“(Kabul edemiyoruz) dönün” denirse hemen dönün; bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah
bütün yaptıklarınızı bilmektedir.” “İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere
girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de!”13
Başkalarının evine girme hususunda bazı kurallara ve ihtiyat tedbirlerine uyulmaması halinde
hem girip çıkanları görenlerin suizanna kapılmaları ve tecessüs duygularının tahrik edilmedi hem de
girip çıkanların bazı aile sırlarına vâkıf olmaları, ailenin görülmesini istemediği bazı şeyleri görmeleri,
o anda veya ileride bazı olumsuz ve yasak duyguların, niyetlerin oluşması gibi kötü sonuçlar ortaya
Nûr 24/27.
Ahzâb, 33/53.
13
Nûr 24/27-29.
11
12
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çıkmaktadır. Bu çerçevede mahremiyete saygı sadece yabancılara karşı gösterilmesi gereken bir tutum
olmadığı için, Allah Teâlâ, aynı aile içindeki bireylerin de bu hususta dikkatli olmalarını şu ayetle
emretmiştir: “Ey iman edenler! Elinizin altında bulunanlar ve içinizden henüz bulûğ çağına ermemiş
olanlar, günde üç defa; sabah namazından önce, öğleyin (dinlenmek için) elbiselerinizi çıkardığınız
zaman ve yatsı namazından sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden izin istesinler. Bu üç vakit sizler
için, mahrem vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına
girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet
sahibidir.”14
Esasında Câhiliye dönemiyle İslâm’ın ilk yıllarında insanlar birbirlerinin evine girerken “iyi
sabahlar, iyi akşamlar” gibi iltifat ifadeleri kullanmakla birlikte bu konularda muaşeret konularına
yeterince ehemmiyet verilmiyor, baskın yapar gibi evlere dalanlar oluyor; sık sık rahatsız edici
durumlarla karşılaşılıyordu (Çağrıcı, 2001, 23/509). Daha sonra, bilhassa konumuz olan âyetler ve
diğer âyet ve hadislerde evlere girerken izin isteme ve izin verme konularında özel hükümler getirilmiş;
böylece meskenlerin masuniyeti ve dokunulmazlığı, bireyin ve ailenin mahremiyeti korunmak
istenmiştir.
Kaynaklarda izin hususunda bilhassa şu hususlar üzerinde durulmaktadır:
a) Yukarıda belirtilen istisnaî yerler ile kural olarak sahibince veya yetkili kişi ve makamlarca
söz, işaret, yazılı belge, tabela gibi yollarla girilmesine izin verilen yerler dışındaki mahallere, özel ve
mahrem mekanlara izin almadan girilemez. Ancak bir hadiste belli bir zamanda bir yere gelmesi için
davet edilen kişinin belirtilen zamanda o yere girmesi için izin alması gerekmediği ifade edilir (Buhârî,
2000)15.
b) Hz. Peygamber’in belirlediği bir kurala göre bir yere girmek için izin isteyen kişi, bu isteğini
en çok üç defa tekrar etmeli, buna rağmen izin ifade eden bir karşılık alamazsa dönüp gitmelidir
(Buhârî, 200016; Müslim, 200017; Râzî, 2000, 23/197-198).
Ancak sesinin duyulmadığını düşünen kimsenin izin talebini üçten fazla tekrar edebileceği
belirtilmektedir (Kurtubî, 2003, 12/218).
c) Konumuz olan 27. âyette izin isterken ev halkına ayrıca selâm verilmesi de istenmiştir. Allah
Rasûlü’nün böyle durumlarda genellikle selâm verip kendisini tanıtarak izin istediği bildirilmektedir
(Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 2000).18
d) İzin isteyen kişi içeridekilere kendini açıkça tanıtmalıdır. Bu durumda kapı tokmağını
kullanma, zil çalma, diyafonla seslenme gibi modern imkânlardan yararlanırken de kendini açıkça
tanıtmak gerekmektedir.
e) Bir kimsenin izinsiz girmesi câiz olmayan yeri iyi niyetle de olsa kapı aralığından veya
pencereden gözetlemesi de câiz değildir. Zira izin isteme hükmünün konuluş sebebi, aile mahremiyeti
gibi ilgililerin görülmesini istemediği mahremiyetleri yabancı gözlere karşı korumaktır.
Mü’minlerin casusluk yapar gibi birbirlerinin mahrem durumlarını araştırmalarını yasaklayan
19
âyetin bu konuyla da ilgili olduğu kabul edilmektedir. Hz. Peygamber (s.a.s), birinin bu şekilde evini
gözetlediğini görünce onu sert bir dille uyarmıştır (Buhârî, 200020; Diyanet İşleri Başkanlığı, t.y.).
Nûr 24/58.
İsti’zân, 14.
16
İsti’zân, 13.
17
Âdâb, 32, 34, 35, 37.
18
Edeb, 138.
19
Hucurât 49/12.
20
İsti’zân, 11; Diyât, 15, 23.
14
15
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Ailenin mahremiyetini korumak ve bununla ilgili konmuş olan İslamî prensiplere riayet etmek,
başta eşler olmak üzere öncelikle bütün aile bireylerine düşen bir sorumluluktur. Allah Teala eşlerin
birbirlerinin sırlarını ve kusurlarını örten ve koruyan birer elbise/örtü mesabesinde olduklarından
bahisle, “…Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbisesiniz” buyurmuştur.21 Bu bağlamda
erkeğin kadına, kadının da erkeğe karşı sorumluluklarının olduğu vurgulanır, aile olmanın bir bütünü
tamamlamak manasına geldiği hatırlatılır. Ayrıca eş olmanın, kişinin kendi eksikliğini kabul edip
eşiyle tamamlanması, kemale doğru adım atması, eşinin onu bir örtü gibi sarıp sarmalaması ve ailenin
mahremiyetini koruması manasına geldiği vurgulanır.
2.4. Hadislerde Mahremiyet
Hadislerde de mahremiyet hususuna Sevgili Peygamberimiz; “Sizden biriniz üç defa izin
istediği zaman kendisine izin verilmezse hemen geri dönsün” buyurarak evlere ancak izin alınarak
girilmesinin gerekliliğine vurgu yapmıştır (Buhârî, 2000)22. Burada amaç aile mahremiyetini
korumaktır.
Hz. Peygamber’in böyle durumlarda genellikle selam verip kendisini tanıtarak izin istediği
bildirilmektedir. Allah Rasûlü’nün (s.a.s) izin almadan, giren birini, “Dışarı çık, ‘Selamün aleyküm,
girebilir miyim?’ de” şeklinde uyarırken önce selamı zikrettiği görülmektedir (Dârimî, 2000, 88).
Sonra izin isteyen kişi içeridekilere kendisini açıkça tanıtmalıdır. Nitekim Allah Rasûlü (s.a.s), içeri
girmek isteyen birisine kim olduğunu sorunca bu kişinin “benim” demesine canı sıkılmış, “Sen de
kimsin?” diyerek yaptığının yanlış olduğunu hatırlatmıştır (Buhârî, 2000).23
Allah Rasûlü (s.a.s) ayrıca başkalarının evinin içine izinsiz olarak göz atılmamasını, eve
girmeden önce mutlaka izin istenmesi gerektiğini emretmektedir. Bu meyanda “Hiç kimsenin izinsiz
olarak bir başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa (eve) girmiş demektir” (Ahmed
b. Hanbel, 2005, s. 5/280; Müslim, 200024). buyuran Peygamberimiz kapı yerine perdenin kullanıldığı,
çoğu zaman onun da bulunmadığı bir dönemde, birisinin ziyarete gittiğinde kapının tam karşısında
değil de sağ ve sol tarafında durur, selam vererek girmek için izin isterdi (Ebû Dâvûd es-Sicistânî,
2000).25 Zira evin içine bakıp mahremiyeti ihlâl ettikten sonra izin istemenin bir manası kalmayacaktır.
Zira izin istemek, görünmesi istenmeyen durumlara muttali olmamak için, ev sahibinin müsaadesini
talep etmektir (Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 2000)26. Şayet bakıldıysa hemen gözün başka tarafa çevrilmesi
emredilmektedir (Müslim, 200027,28).
Rasûlullah (s.a.s), bilhassa karı-kocanın, birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleri hususuna ayrı
bir ehemmiyet vermiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), “Kişinin eşiyle birlikte olduktan sonra onun
sırrını ifşa etmesi, kıyamet gününde Allah katında sorumluluğu en büyük olan emanetlerdendir” (Ebû
Dâvûd es-Sicistânî, 200029; Müslim, 200030) buyurarak, bu gizliliği korumanın önemine dikkat
çekmiştir.

21
22

Bakara 2/187.
İstizan, 13.

23 İsti’zân, 17; Edeb, 94.

Salât, 148.
Edeb, 127-128.
26
Edeb, 126-127.
27
Âdâb, 45.
28
Edeb, 28.
29
Edeb, 32.
30
Nikâh, 124.
24
25
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Görüldüğü gibi karı kocanın aile içinde geçen özel hallerini ve konuşmalarını başkalarına
anlatmaları haramdır. Zira bunlar onlara emanet edilen ve gizlenmesi gereken aile sırlarıdır. Bu
bağlamda ailenin özeli, sırları, eşlerin birbirleri ile özel ilişkileri ve özel sorunları aile içinde kalması
gereken, başkalarına yansıtılması hoş olmayan, hatta sakıncalı olan bir konumdadır.
Burada şunu belirtelim ki, eşlerin, kendilerinde kalması gereken mahrem sırlarını başkalarına
yaymaları karşı taraf için bir nevi manevî şiddettir. Zira aile bireylerinin birbirlerine güvenerek
açıkladıkları sırların ve mahrem bilgilerin başkalarına intikali onların kişilik haklarının ciddi bir
ihlâlidir (Komisyon, 2017, 4/158). Öte yandan Hz. Peygamber ile eşleri arasında geçen ve detayları
Tahrîm sûresinin başındaki âyetlerde anlatılan bir hadise münasebetiyle, Allah Teâlâ Mü’minlere aile
sırlarının ifşa edilmesini yasaklamıştır.31 Böylece iki mahrem arasında bile dikkat edilmesi gereken
bazı incelikler olduğunu göstermektedir. Eşlerin, birtakım vehimlerle, karşılıklı güveni zedeleyecek
şekilde birbirlerini takip edip gizli gizli kontrol etmeleri yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz, uzun
bir yolculuktan sonra evine dönen bir erkeğin, ailesinin kendisine ihanet edip etmediğini öğrenmek
veya onların kusurlarını araştırmak maksadıyla evine geceleyin ansızın girmesini yasaklamıştır
(Buhârî, 2000).32
Kısacası, bireyin ve ailenin özel hayatı mahrem, yani saygın ve gizlidir. Kişiye ve aileye özel
bazı hususların başkaları tarafından bilinmesi ve araştırılması, dinen, hukuken ve ahlaken doğru
değildir. Zira bireyin özel hayatını ilgilendiren şeylerin ve aile üyelerinin kendi aralarında paylaştıkları
her türlü ilişkinin başkaları tarafından öğrenilmesi ve diğer insanlara nakledilmesi özel hayata,
dolayısıyla da kişilik haklarına müdahaledir.
2.5. Ailede Mahremiyet Eğitimi
Mahremiyet eğitimi ailede başlar (Gündoğdu, 2017). Toplumda ilk eğitim yuvasının aile
olduğu dikkate alınırsa, aile bireylerinin birbirleriyle ilişkilerinde özenli olmaları çocukların eğitimi
açısından oldukça mühimdir. Aslında dışarıda nasıl ki, mahremiyetimizin sınırları varsa, evimizde de
mahremiyetin bazı sınırları olmalıdır.
Odalara girerken kapı vurmak ve sesli olarak izin istemek, eşlerin birbirleri ile, çocukların
birbirleri ve ebeveynleri ile karşılıklı konuşmalarında saygı çerçevesinde ölçülü ve dengeli olmak, ev
içinde de kılık kıyafetlere dikkat etmek gibi aile içinde mahremiyete özen göstermek hem tarafların
birbirine hem de kendilerine gösterdikleri saygının bir gereğidir.
Ebeveynler bu mahremiyet bilincini, başka bir ifade ile utanma ve haya etme duygusunu,
küçük yaşlardan itibaren çocuklarına kazandırmakla yükümlüdür. Zira sağlıklı bir mahremiyet
duygusunun oluşması, çocukların sağlıklı bir psikolojik kimlik ve cinsel kimlik geliştirmeleri için
elzemdir.
“Çocuklarımızda sağlıklı bir mahremiyet gelişimi için aile içinde verilecek eğitimde temel
olabilecek bazı önerilerimiz şöyledir:
*Çocuğun odasına girerken büyüklerin kapıyı çalarak sesli olarak izin istemeleri çok
mühimdir. Böylece çocuk hem kendisine değer verildiğinin farkına varacak, hem de özel odalara
girerken izin istenmesi gerektiğini büyüklerinden görerek öğrenmiş olacaktır.
*Çocuğun dört yaşından itibaren giyinirken bazı hususlara dikkat etmesi sağlanmalıdır.
Bilhassa misafirlerin yanında giyinilmemesi gerektiği öğretilmelidir.
31
32

Tahrîm 66/3-4.
Nikâh, 121.
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* Giyinirken kapısını ve penceresini kapalı tutması gerektiği hatırlatılmalıdır.
*Tuvaletteyken kapısını kapalı tutması gerektiği, banyo ve tuvalete girmek istediğinde kapıyı
mutlaka çalması gerektiği de öğretilmelidir. Böylece banyo ve tuvaletin mahrem bir alan olduğu
hissettirilmiş olacaktır.
*Çocuğun banyo yapması sırasında da dikkat edilmesi gereken hususlar olmalıdır. Çocuk
kendi bedeni ile anne ve babasının bedeni arasında da sınırlar olduğunu öğrenmelidir. Çocuğa mahrem
yerlere dokunulmaması gerektiği öğretilmelidir.” (Şen, 2019, 33-34)33.
*Çocuklar siz yatak odasındayken kapının vurulmadan girilmeyeceğini bilmelidir. Çocuklara
“Giyinirken yalnız kalmalıyım” gibi telkinlerde bulunulmalıdır. Çocuğa günün belirli saatlerinde yatak
odasına girmemesi gerektiği belirtilmelidir. Zira çocuklar tekline açıktır. Ancak zaman zaman çeşitli
sebeplerle geceleri yatak odanıza gelebileceği de göz ardı edilmemeli ve bu hususta dikkatli
olunmalıdır.
*Evdeki kıyafetler konusunda da dikkatli olmak gerekir. Ebeveynlerin yatak ve ev
kıyafetlerine günlük hayatta dikkat etmeleri çocuklar için de iyi bir model olacaktır. Zira çocuklar için
rol model ebeveynlerdir.
*Çocuklara mahremiyet anlayışını kazandırmaya çalışırken, zorlayarak, korkutarak, katı bir
disiplinle yaklaşmamak gerekir. Aksi takdirde ya söylenenin tersini yapan ya da öz güveni gelişmeyen
bireyler yetişecektir.
*Çocuklara hitap şeklimiz de mühimdir. Ebeveynler bu hususta büyük bir hassasiyet
göstermelidir. Bu hususta Kuran ve sünnet bize güzel örnekler sunar. Hz. Lokman’ın ve Hz. Nuh’un
oğullarına “Ya büneyye” (Ey oğulcuğum) şeklindeki hitapları, Hz. Peygamber’in küçük Enes’e
Enesçik şeklindeki hitabı içinde şefkat ve sevgiyi barındırır. Çocuklara “aşkım, bebeğim” gibi
hitaplardan sakınılmalıdır.
*Alışveriş esnasında da birtakım hususlara dikkat edilmelidir. Henüz küçük diyerek kabin
haricinde çocuğa kıyafet giydirilip çıkarılmamalıdır.
*Sosyal medyada paylaşımlar hususunda çocuklarımızı bilinçlendirmek gerekmektedir.
2.6. Kitle İletişim Araçları, Sosyal Medya ve Mahremiyet
Mahremiyet yalnızca evlere izinsiz girme ve gizlice gözetleme konusuyla sınırlı değildir. Bir
hadiste, izinsiz olarak başkasının kitabını/mektubunu okumak da bu kapsamda değerlendirilmiştir
(Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 2000)34. Bu çerçevede fotoğraf ya da kamera vasıtasıyla başkasının
görüntülerini elde etmek, telefon ve benzeri sesli iletişim cihazlarını dinlemek ve kaydetmek, internet
üzerinden ve bunun gibi yollardan başkasına ait her türlü şahsi bilgi ve belge ele geçirmek gibi
konuların da mahremiyet sınırları içinde olduğunu söylemek mümkündür (Çekiç, 2021; Geçer, 2020,
67; Martı vd., 2019, 97-101). Peygamberimiz izin almadan başkasının mektup gibi özel yazısına
bakanın ateşe bakmış olacağını bildirmiştir (Ebû Dâvûd es-Sicistânî, 2000)35.
Kitle iletişim araçları ve sosyal medya da mahremiyette önemli bir yer teşkil eder. İletişim
teknolojileri alanındaki gelişmelerle beraber bilginin korunması ve mahremiyeti hususu daha da önem
kazanmaktadır. Kullandığımız cep telefonundan bilgisayara, kredi kartından güvenlik kameralarına
kadar pek çok teknolojik alet bizimle ilgili verilerimizi kontrolümüz dışında kaydetmektedir.
Geniş bilgi için bk. Martı, H., Martı, H. Ö., Yıldız, F., Çınar, M. (2019). Dünü ve bugünüyle İslâm’da
mahremiyet. Ankara: TDV Yayınları, 12- 22.
34
Vitr, 23.
35
Dua, 23.
33

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 151

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görüntüler, sesler, kullandığımız uygulamalar, bulunduğumuz konum, kişisel veri ve bilgilerimiz kayıt
altına alınmaktadır. Teknolojik imkanları kullanarak bu bilgiler maalesef kötü amaçlar için
kullanılabilmektedir. Bu konuda ailelerin tedbirli olması ve bilhassa çocuklarını bu mecraları nasıl
kullanmaları gerektiği huşusunda bilgilendirmeleri önem arz etmektedir.
Çağımızda hemen her yaştan herkesin dünyasına girmiş olan sosyal medya da, kullanım
açısından fayda sağladığı gibi değerlerimizi yozlaştırmakta ve ahlaki krizlere sebep olduğu
bilinmektedir. Toplumun temel yapısı olan aile de bundan nasibini almıştır. Sosyal medya aracılığıyla
ihlal edilen mahremiyet, aile hayatında ciddi sorunlar ortaya çıkarmıştır. Son yıllarda evliliklerin zarar
görmesinin en büyük sebeplerinden birisi de evlilikte mahremiyet ilkesinin ihmal edilmesidir. Hâlbuki
evlilik, mahremiyet ilkesi üzerine bina edilirse yürür. Mesela iki kişinin muhabbeti, özlemi, hasreti,
sevinci, mutluluğu, özel olarak paylaştıkları anlar, geleceğe dair kurdukları hayaller, öfkeleri,
yaşadıkları sıkıntılar, gerginlikler, kırgınlıklar gibi pek çok konu evlilik ilişkisinin mahremini temsil
eder.
Evlilikte mahremiyet ihlal edilir de her şey göz önünde yaşanırsa bu, zamanla beraberinde
çeşitli sorunlar getirir. Sanal dünyanın cazibesine kapılarak eş, çocuk ve ailenin mahrem kabul edilen
anlarını paylaşmak da bir ihlal olarak görülebilmekte ve boşanmalara sebep olabilmektedir. Bu
paylaşımlarla tanıdığımız ve tanımadığımız binlerce insanın ailemizin özel anlarını gözetlemesine rıza
göstermiş oluyoruz. Bilhassa çocukların paylaşılması ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir
mahremiyet ihlalidir.36
3. SONUÇ
Aile, Allah Teâlâ’nın rahmeti ile desteklenen, çocuklar ve temiz rızıklar bahşedilerek
güzelleştirilen mukaddes bir insanî yapıdır. Ailede sevgi, kanaat, yemek, mutluluk ve acılar ayrımsız
paylaşılır.
Aile yuvası evlilikle kurulur. Evlilik insana sükûnet aşılayan bir nimettir. Sevgiyi, sıcaklığı,
samimi bir eli ve hayatı yaşanılır kılan paylaşımı ancak bir eş sunabilir insana. İslâm’a göre doğal ve
fıtrî bir gereklilik olan evlilik, hem kadın ve erkek için huzur ve sükûn kaynağıdır hem de yeni nesillerin
sağlıklı olarak yetişebildiği en uygun ortamdır. Yapılan ideal bir evlilik, eşlerin hem dinî hayatlarını
hem de ırzlarını ve nesillerini koruma altına alacaktır. Müslüman bir bireyin mutluluğu, uygun bir
evlilikle sağlanacaktır.
Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de aile birliğinin kurulmasının ardından hayatın akışına ayak
uydurması için insana öğütler verir. Aile olmanın hayata güvenle bakan ve geleceği şekillendiren
yüzünü tanıtır ona. İmrân ailesi gibi bir duygu ve fikir birliği oluşmuş nice aileleri örnek olarak sunar
mü’minlere.
Ailenin temelini, mahremiyet, sadakat, güven, merhamet ve sevgi gibi değerler oluşturur.
Modern zamanlarda toplumun temel taşı olan ailede mahremiyetin günden güne zedelenmekte olduğu
görülmekte ve aile, onu kökten sarsan etkenlere hedef olmaktadır. Özel alanların sınırsızca ve ahlak
ilkelerinden yoksun bir şekilde ifşa edilmesi mahremiyete ve en çok da aileye zarar verdiği
unutulmamalıdır.

Geniş bilgi için bk. Geçer, E. (2020). Sorularla mahremiyet bilinci (3. Baskı). Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı
Yayınları, 55-74; Sığın, İ. (2019). Sosyal medya kullanan gençlerin mahremiyet algısının incelenmesi. Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1-88; Hacıbekiroğlu, M. (2019). Sosyal Medya kullanımına bağlı değişen
mahremiyet algısı ve dindarlık ilişkisi. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, 1-173.
36
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Mahremiyet insan için en özel ve dokunulmaz olan alanı ifade eder. Dolayısıyla kişiye has olan
bu alanın korunması aynı zamanda kişinin özgürlük alanının da muhafazası manasına gelir. Zira
insanın ailesi ve eviyle ilgili haklar, insanın temel hak ve hürriyetlerindendir. İslam dini mahremiyete
dair oldukça detaylı düzenlemeler getirmiş, ailenin mahremiyetini muhafaza etmeye dair kaideler
belirlemiştir.
İslâm dini, meskenin mahremiyetine ehemmiyet vermiş ve özelden başlayıp genele yayılan
kurallar koymuştur. Bu kuralları aile bireyleri arasındaki mahremiyetin korunması için odalara izinsiz
girilmemesi, evlere izinsiz ve selam vermeden girmeme, izin isterken kendini tanıtma, ev sahibi kabul
edene kadar kenara çekilip bekleme ve başkalarının evlerini gözetlememe şeklinde sıralamak
mümkündür (Şen, 2019, 46).
Sonuç olarak, evli-bekar, kadın-erkek her Mü’min, özel hayatın ve aile mahremiyetinin
korunması hususunda büyük sorumluluk altındadır. Bu nedenle, eşler ve çocuklar önce birbirlerinin ve
ailelerinin sırlarını başkalarına söylememeli, aralarındaki ilişkileri ulu orta anlatmamalıdır. Sonra
toplumdaki diğer bireylerin ve ailelerin mahremiyetine saygı göstermelidir.
Kısacası herkes kendi özel hayatına ve aile mahremiyetine başkaları tarafından gösterilmesini
beklediği, saygı ve hassasiyeti onlara karşı da aynen göstermelidir. Bu bağlamda özel hayatın
mahremiyetine dair çift yönlü bir sorumluluk söz konusudur. İlki kişinin veya ailenin kendi özel
hayatını koruma adına gerekli tedbirleri almasıdır. İkincisi ise başkalarının özel hayatını izleme,
gözleme, araştırma gibi İslam’ın kesin olarak yasakladığı hareketlerden kaçınılmasıdır.
Unutmamalıdır ki konuyla ilgili ilahî ve nebevî öğretilerin amacı, bireylerin ve ailelerin özel
hayatlarını güvence altına alarak huzur, güven ve güzel ahlakın egemen olduğu sağlıklı bir toplum
oluşturmaktır.
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ADƏT HÜQUQUNUN NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ŞƏRİƏT
Nuruşova Günel Qiyas qızı
Bakı Dövlət Universiteti, doktorant

ÖZƏT
Müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmış müəyyən davranış normaları minilliklər ərzində
formalaşaraq, müxtəlif etnik birliklərin yaddaşında qaldığından, onları mədəni irsin bir parçası
hesab etmək olar. Hər hansı etnosun, xüsusən də, azərbaycanlıların gündəlik məişət həyatnda
özünü göstərən. hətta islamın gəlişi ilə belə, itib getməyən, zaman-zaman din xadimləri
tərəfindən də qəbul olunaraq, insanlar arasındakı münasibətlərdə tənzimləmə mexanizmi kimi
istifadə olunan adət hüququ belə irsimizdəndir. Hal-hazırda müşahidə olunan, yazılmamış
qanunlar yenə də əsasən böyüklər – ağsaqqal və ağbirçəklər tərəfindən qorunur, onları mümkün
qədər gənclərə ötürməyə çalışırlar. Təbii ki, bəzi adətlər istisna olmaqla (qan davası və s.),
qloballaşan, texniki-elektron dünyaya meylli olan müasir insanlıq, dünya nizamının məhz elə
yazılmamış qanunlarla(adət hüququ ilə) hələ də qorunduğunu anlamalıdır. Qarşılıqlı hörmət və
yardım, böyüklərə sayğı, kiçiklərə diqqət, ailədaxili münasibətlərdə tarazlıq, qonaqpərvərlik
kimi xüsusiyyətlərin miras olaraq, müasir gəncliyə ötürülməsi və sağlam cəmiyyətin qorunması
vacibdir.
Açar sözlər: adət, din, normalar, hüquq, cəmiyyət, cəza
THEORETICAL ISSUES OF CUSTOMS LAW AND SHARIA

ABSTRACT
Modern behavior norms which have survived to the present time, were remembered by various
ethnic groups through being shaped for millenia. As a result, they can be considered as a part
of cultural heritage. For instance, they can be observed in daily life of any ethnos, especially in
azerbaijanis’ daily domestic life. Customary law used as a regulatory mechanism in human
relations, is also part of our heritage which did not disappear as a result of advent of Islam and
was accepted by clergies from time to time. Currently observed and unwritten laws are still
protected basically by elders and they try to pass it on to the young people. Certainly, with the
exception of some customs (blood feud, etc.), modern humanity which is inclined to the
globalized, technical-electronic world, should realize that world order is still protected exactly
by unwritten laws ( with customary law). İt is essential to protect healthy society and to pass
features on to the modern youth such as mutual esteem and aid, respect for adults, attention to
the little ones, balance in family relationship, and hospitality.
Key words:custom, religion, norms, law,society, punishment

GİRİŞ. Cəmiyyət daxilində münasibətlərin tənzimlənməsi üçün mühüm
əhəmiyyət kəsb edən adət azərbaycanlıların islamaqədərki hüquq sisteminin
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kompleksi kimi qəbul edilə bilər. Şəriətdə öz əksini tapmayan adət, örf insanların
həyatının müxtəlif sahələrini əhatə etməklə, ailədaxili, icmadaxili və ya
tayfalararası əlaqələrin qurulmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etmiş, sonradan isə
hüquq norması kimi qəbul edilmişdir. Bir sıra xalqalarında olduğu kimi,
azərbaycanlılar da islamı qəbul etsələr də, öz keçmiş adət normalarından imtina
etmədiklərindən, bu hüquq şəriət qaydaları ilə paralel mövcud olmuşdur.
Ağsaqqalara, böyüklərə hörmət, endoqam nikah münasibətləri şəriət qaydalarına
zidd olmadığı üçün din xadimləri tərəfindən də qəbul olunurdu. Təbii ki, adət bu
halda şəriətə əks olmamalı, sanki onu tamamlayan köməkçi daxili qayda kimi
çıxış etməli idi. Əslində isə adət və şəriət tamamilə bəzi məsələlərdə zidd olurdu,
bölgələrdən asılı olaraq, hətta adət şəriəti sıxışdırıb çıxara bilir və ya dini qaydalar
mütləq olurdu.
ARAŞDIRMA. Adət əslində yazıya alınmamış, uzun illər ərzində nəsildən nəsilə
ötütülərək formalaşmış sistem olmuşdur. Bununla belə, mühüm qərarların yazıya
alınması vacib hesab olduğundan, onlar ərəb, fars və türk dillərində Quran
əlyazmalarına əlavə edlirdi. Hətta Camenin həyətində, mərkəzi meydanda xalq
adətinə əsaslanan “məhkəmə” keçirilir, əsasən tənbehedici xarakterli məsləhət və
ya qadağalar tətbiq olunurdu. Maraqlıdır ki, yığıncaq yerli ana dilində aparılsa da,
qərar yazıya alınanda hökmən ərəbcə yazılırdı. Hətta adətə əməl edəcəkləri ilə
bağlı Qurana and içilməsi də mümkün idi. Belə sənədlərə hüquqi status verilməsi
üçün şahidlər təyin edilir, Qurandan ayələr yazılır, iştirakçılar imza atırdılar. Kənd
icmasının adətə əsaslanan qərarını təsdiq edən belə sənəd digər sənədlər kimi
məsciddə saxlanırdı. Azərbaycanın epiqrafik abidələrində dövlət əhəmiyyətli bəzi
fərmanlar, adətə əsaslanan bəzi qərarlar məscidlərin, ictimai binaların divarında
ayrıca daşa yazılaraq yerləşdirilirdi. Adət əslində lokal qayda hesab olunurdu(8).
Belə ki, konkret ərazidən kənarda o öz hüquqi qüvvəsini itirirdi. Etnoqrafik,
antropoloji məlumatlarda Azərbaycanda adət hüququ ilə bağlı ətraflı araşdırma
olmasa da, adətin toxuna bildiyi bütün sahələrdə bu qaydalar mövcud olmuşdur.
Ailədaxili davranış, geyim, hətta süfrə mədəniyyəti belə adət normaları ilə
tənzimlənirdi .
Müsəlman hüquq sistemi olan fiqhin əsaslarının öyrənilməsi zamanı
müəyyən etmək mümkündür ki, onun formalaşmasında bilavasitə dövlətin iştirakı
nəzərə çarpmır və o, əsasən şəriətin tərkib hissəsi hesab olunur. Şəriətə görə vahid
kompleks olan dini, etik normalar məzmununa görə fərqlənirlər (1, 246). Bununla
belə, şəriət müsəlman hüququndan fərqli olaraq, dini və dünyəvi məsələləri islami
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mövqedən şərh etməyə çalışır, odur ki, ayrı-ayrı xalqların məişətində yer almış
adət hüququ belə, bəzən, “şəri” (düzgün çıxarılmış hökm) kimi izah olunaraq,
qəbul edilirdi. Məlumdur ki, şəriət və müsəlman hüququ dedikdə, Quran, Sünnə,
Qiyas, İcma nəzərdə tutulsa da, müsəlman hüququnun mənbələri içərisində
adətlər (ürf) xüsusi yer tuturdu (1, 250-251).
Hələ qədim dövrdən nəsil daxili münasibətlər adətlər vasitəsilə
tənzimlənirdi. İbtidai cəmiyyətdə məhz adətlər müəyyən davranış qaydalarını və
sosial normaları ehtiva edirdi. Belə adətlər uzun zaman ərzində dəfələrlə tətbiq
olunma nəticəsində vərdişə çevirilmiş və insanların həyatında bir norma
yaratmışdı. Adətlər icma üzvlərinin gündəlik həyat tərzinin bütün sahələrini əməyini, məişətini, mənəviyyatını, ailə münasibətlərini nizamlayırdı. Adətlər
əsasən, uzun illərdən bəri mövcud olmuş, eyni zamanda, cəmiyyətin bütün
üzvlərinin maraqları, və iradəsini ifadə edən əxlaq, din, mərasim və ayinlərlə bağlı
olmuşdur. Adətlər qarşılıqlı hörmət və mövcud ənənələrə uyğun qorunurdu. Nəsli
qəbilə quruluşu dövründə hüquq və vəzifələr müasir anlamdakı hüquqi sistemlə
eyni deyildi. Adətən, icma üzvləri kök salmış vərdiş üzrə könüllü olaraq adətləri
icra edir, zərurət olduqda isə onlara əməl olunması bütün qəbilə tərəfindən
məcburi olaraq təmin edilirdi. Maraqlıdır ki, həmin dövrdə adətləri pozulmaq
təhlükəsindən qoruyan xüsusi orqan mövcud olmasa da, adəti pozanlara qarşı
bütün qəbilə və tayfa tərəfindən inandırma, bəzən isə məcburetmə vasitələri tətbiq
edilirdi( 2, 14 ). İbtidai cəmiyyətinin sonuna yaxın, əsasən tunc dövründən
başlayaraq, təbəqələşmənin aydın nəzərə çarpması ilə rəhbər, başçı, kahin əsas
tənzimedici sayılırdı. Odur ki, hüququn formalaşması da bu bərabərsizliyin və
tədricən dövlətin yaranması ilə eyni vaxta təsadüf edir. əvvəllər hamının maraq
və mənafeyini müdafiə edən adət hüququnu, hakim təbəqənin mənafeyini qoruyan
siyasi hüquq əvəz etdi. Təbii ki, ilk vaxtlar məhz keçmiş adətlər əsas normalar
hesab olunsa da, onların sanksiyalaşdırılması, məcburi qaydalara çevrilməsi daha
könüllü hesab edilmir və hətta zaman-zaman müqavimətlə qarşılanırdı (2, 17).
Beləliklə, adət hüququna görə verilən cəzalar da, rəsmi normalar və onların
pozulması halında artıq cinayət üçün verilən cəzaya çevrilirdi. Məhz bu dövrdə
Azərbaycanda və bir çox dövlətlərdə cinayətin növləri ( dövlət və din əleyhinə
olan cinayətlər; şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər; əmlak əleyhinə olan
cinayətlər; mənəviyyat əleyhinə olan cinayətlər; təbiət (torpağın, suyun, odun və
s.) əleyhinə) fərqləndirilir,və tətbiq olunan cəza da müvafiq olaraq, ölüm,

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 157

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

həbsxanaya salınma, bədən cəzası, günahın müvafiq qaydada yuyulması, qan
intiqamı kimi müəyyən edilirdi (2, 34)
Adəti ibtidai sosial-hüquqi cəmiyyətin qalığı və ya hüququn “embrionu”
hesab edilir. Adət hüququnun mənbələri içərisində nəsli xüsusiyyətlər mühüm rol
oynayırdı. əsas mənbə isə presendent (keçmişdə olmuş və sonra olan eyni tipli
hadisələr üçün misal ola biləcək hadisə və ya hərəkət) hesab olunurdu. Hər hansı
mübahisə və ya məhkəmə iddiaları ilə bağlı qərarlar hüquqi status daşıyırıdı.
Islam hüququ olan şəriətdən fərqli olaraq, avropa (common law) və rus hüquq
sistemində kollektiv məsuliyyət yox idi. Ancaq bu məsuliyyət zaman-zaman
mənfi xarakter daşıyırdı, qan davası olduğu halda, bütün yaxın qohumları
günahkar sayılırdı və adər üzrə qisas alınarkən, qarşı tərəfdən ata, oğul, qardaş da
hədəf ola bilərdi (4, 37-48). XIX əsrin əvvəllərində bəzi Şimali Qafqaz
xalqlarında (veynaxlarda) hər teyplərin (toxumun) öz adətlər toplusu olurdu.
Ümumi qəbul olunmuş qaydaya əsasən, mülki məsələlər şəriət əsasında, cinayət
işləri isə adət əsasında həll olunurdu. Əsaən, dağlıq bölfələrdə adətə daha üstünlük
verilirdi.
Adətin pozulması ilə bağlı hər hansı ödəniş tələb edildikdə, cərimələr
əvvəllər məhsulla, sonra isə pulla ödənilirdi. Həmin cərimənin bölgüsü də xüsusi
qayda ilə həyata keçirilir, bir hissə qarşı zərərşəkmiş tərəfə verilirdisə, yürdə
qalanı məhkəmə xərci olaraq götürülürdü. Təbii ki, cərimələr sosial statusdan asılı
olaraq dəyişə bilərdi. Qədim adətin öyrənilməsi ilə bağlı bir sıra yanlış yanaşmalar
olmuşdur. Belə ki, bəzən müstəqil hüquq sistemi kimi təqdim edirdilər, əslində
müsəlman əhalinin yaşayıdığı bölgələrdə şəriətlə-islam hüququ ilə bağlı
olmuşdur. Eyni zamanda, bəzi adətlər ya islam qaydaları tərəfindən qəbul
olunmuş, və ya onunla qaynayıb qarışmışdı. Ancaq, şəriət qaydalarının və islamın
üstünlüyü daim hiss olunmuş, hətta bəzi ümümişlək sözlər, terminlər ərəbcədən
götürülmüşdür(5, 12-19) . Müsəlman hüquq sistemi şəriətə zidd olan adət
normaları ilə daim mübarizə aparırdı. Zaman-zaman bəzi məsələlərdə hüquqi
plüralizmə keçid hiss olunur və hibrid sistem müşahidə olunurdu. Odur ki, bəzi
adətlər silinə bilir, bəziləri isə yenilənirdi. Adət normaları əsasən qadınları
kişilərdən tam asılı vəziyyətə salır, hələ uşaq vaxtından onlarda tabeçilik hissi
yaradırdı. İctimai quruluşun xarakteri və şəriət-adət sistemində qadının rolu
məhdud idi. Bununla belə, adət üzrə qadının təhqir olunması və ya qadına qarşı
hər hansı əxlaqsızlıq ciddi cəzalandırılırdı. Qan davası üçün kiminsə öldürülməsi,
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qız qaçırılması, kiminsə ailəsinin, qonağın şəxsiyyətinin təhqir edilməsi və s. kimi
məsələlər səbəb ola bilərdi.
XIX əsrin birinci yarısında rus hərbçiləri yerli sakinlərdən öyrəndikləri
məlumatlar əsasında adətləri yazıya almağa başladılar. Şimal-Qərbi Qafqazda
hələ XVII-XVIII əsrlərə aid osmanlı və rus hakim dairələrinin nümayəndələri
tərəfindən tərtib olunan cinayət və mülki normalar mövcud olmuşdur. 1825-ci ildə
Kabarda, 1843-cü ildə Çeçen və Kiçik Kabarda, 1845-ci ildə Adıgey, 1865-1866cı illərdə Dağıstan vilayətinin dağlıq ərazilərinin əhalisinin adətləri bu qaydada
yazıya alınmışdı. Dağıstanın general-qubernatoru olmuş A.V Komarov bu işlərdə
xüsusi rol oynamışdır (7). Məhz XIX əsrdən başlanan bu işlər XX əsrdə də davam
etdirildiyindən, xeyli material əldə olunmuşdur. Sovet dövründə isə adətlərin
qeydə alınmasında məqsədli şəkildə təhriflər edilmiş, Qafqaz xalqlarının
yazısının olmamasını və adətlərin yazıya alınmadığını bəhanə edərək, rus
hüququnu yerli hüquq ilə əvəzləmişdilər. Odur ki, etnoqrafik araşdırmalarda
maddi və mənəvi mədəniyyətdən bəhs olunarkən, adət hüququ ilə bağlı məsələlər
müəyyən dərəcədə kölgədə qalmışdı. Qafqaz adəti cənub, şimal-şərq və şimalqərb regionları olmaqla 3 əsas ərazi, lokal xüsusiyyətləri ilə fərqlənirdi (6, 124138).
Bütün Qafqazda XIX əsrdə keçirilən islahatlar adət hüququnun tədricən
aradan çıxmasına gətirib çıxarırdı. İlk dəfə 1837-1847-ci illərdə Şeyx Şamil
(1834-1859) adətin ayrı-ayrı məqamlarını kodlaşdırmağa, sistemləşdirməyə
çalışmışdı. Odur ki, Dağlıq Dağıstanda, Çeçen, Kabarda və Adıgeylərdə üçpilləli
məhkəmə iyerarxiyası yaradılaraq, həm şəriət, həm də adət əsasında mübahisəli
məsələlərin həllinə cəhd edilmişdi. Sonralar isə bütün adət və şəriətlə bağlı olan
qaydalar “feodal-patriarxal qalıqları” adı altında sinfi ayrı- seçkiliklə mübarizə
gedişində ləğv edilməyə başlandı( 3, 6-8). XX əsrin 20-ci illərindən bütün
bölgələrdə sovet xalq məhkəmələri yaradılaraq, həm şəriət, həm adətlə bağlı
qaydalardan imtina edildi. Azərbaycan da daxil olmaqla, Qafqaz respublikalrının
Cinayət Məcəlləsində “İbtidai məişətinin qalıqları hesab olunan cinayətlər” haqda
əlavə bənd artırılaraq, adətlə bağlı istənilən hərəkətləri qadağan etməyə
çalışırdılar. Bununla belə, Sovet hökuməti də bəzi adətlərin onların mənafeyinə
uyğun olduğunu hesab edərək, XX əsrin 50-60-cı illərində “faydalı milli adətlər”ə
istinad etməyə cəhd edirdilər. Odur ki, bəzi bölgələrdə, kəndlərdə ağsaqllar
şuraları yaradaraq, cəmiyyətdəki münasibətləri tənzimləməyə cəhd edirdilər.
İctimai sabitlik yaratmaq üçün onlardan istifadə edərək, kolxoz, sovxoz
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quruculuğunda münaqişələrin qarşısını almağa çalışır, sakinləri ictimai işlərə cəlb
edir, qonaqpərvərliyi təbliğ edərək, yeni köçürülənlərə güzəştlər edilməsinə
çalışırdılar (3, 9)
Azərbaycanda Şimali Qafqaz xalqlarından fərqli olaraq, adət hüququnun
hər hansı bəy və ya ağalar tərəfindən yazılı forması qalmasa da, sosial institutlar
şəklində nəsildən-nəsilə ötürülən adətlər olmuşdur. Qonaqpərvərlik, qarşılıqlı
yardım, böyüklərə hörmət, kiçiklərə xüsusi nəvaziş və s. şifahi xalq yaradıcılığı
ilə ötürülürdü. Hətta Müqəddimə hissəsində “Qonaq gəlməyən ev dağılsa
yaxşıdır” –deyimi ilə Kitabi Dədə Qorqud dastanında bütün adətlərimizi görmək
mümkündür. Qonaq üçün evin ən yaxşı hissəsinin hazırlanması, xörək
hazırlanarkən, bir pay da artıq saxlayaraq, qəfil gələ biləcək qonağa saxlanması,
qonağı xüsusi payla yola salmaq, hətta “Qonaq Allah qonağıdır” – ifadəsi ilə
şəriətlə adətin ən yaxşı birləşmiş formasını görmək mümkündür. Qeyd etmək
lazımdır ki, müasir dövrümüzə qədər gəlib çatmış bir çox adətlər şəriətə zidd
olmadığı üçün uzun illər ərzində qorunub saxlanılmışdı. Yaşlılara hörmət,
cəmiyyətdə və ailədə cinsi fərqliliyin izlənilməsi, endoqamiya, sünnət və s. sosial
həyatın ayrılmaz hissəsi kimi islam dövründə belə, qalmaqda idi. Bununla belə,
hər hansı adət şəriətə uyğun olmadığı halda, üləma və fiqx tərəfindən ciddi tənqid
olunurdu. Məsələn, qan davası belə adətlərdən idi Yerli müsəlman elitasının
əlində məhkəmə,qanunverici və icraedici hakimiyyət cəmləndiyindən, bəzən adət
və şəriət qarışıq halda, birgə götürülür və hər hansı bir məsələyə münasibət
bildirilərkən, məhz hər iki sistem nəzərə alınıırdı. Bu prosesin hansı istiqamətdə
getməsi isə bölgənin islamlaşdırılma səviyyəsindən asılı olaraq, dəyişə bilirdi.
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DİJİTAL VATANDAŞLIK: KAVRAMSAL BİR İNCELEME
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ÖZET
Küreselleşme ile birlikte bilgi ve iletişim teknolojileri (Information and Communication
Technologies-ICT) hızlı ilerleme beraberinde bu teknolojilerin kullanıldığı araçların da
yaygınlaşmasını sağlamıştır. Son zamanlarda, dijital vatandaşlık kavramı bu gelişmelerin
sonucu ortaya çıkan bir kavramdır. Başka bir ifade ile, dünyanın küreselleşmesi bu kavramını
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dijitalleşen çağda, özellikle artan elektronik ortam kullanımının
bireyler ve toplumlar üzerinde yaratmış olduğu etki vatandaşlık kavramını farklı bir platform
olan dijital ortama taşımış ve dijital vatandaşlık kavramını ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada,
son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak bireylerin veya kurumların artan dijitalleşme
eğilimleri göz önüne alınarak, ekonomik, sosyal, kültürel ve toplumsal olarak belirli
biçimlerdeki süreçlerin dijitalleşmesi ile birlikte vatandaşlık bilincine sahip bireyler yeni bir
olgu olan dijital vatandaşlık kavramı içerisinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın amacı,
dijital vatandaşlık kavramının ilgili ulusal ve uluslar arası literatür bağlamında incelenerek
içerik ve yapısına dair bir kavramsal çerçeve çizmektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital Vatandaşlık, Dijital Vatandaşlık Öğeleri , Dijital Dönüşüm

ABSTRACT
With globalization, the rapid progress in information and communication technologies has led
to the spread of these technologies in their tools. Recently, the concept of Digital citizenship
has emerged as a result of these advances . In other words, the globalization of the world has
led to the emergence of this concept. In the digitized age, the impact of increasing use of
electronic media on individuals and societies has hauled the concept of citizenship to a
different platform, which is digital environment and revealed the concept of digital citizenship.
In this study, considering the increasing digitalization tendencies of individuals or institutions
in parallel with technological developments in recent years, it is evaluated that digitization of
particular forms of economic, social, cultural and societal processes and citizenship-conscious
individuals within the concept of digital citizenship which is a new phenomenon. The aim of
the study is, to draw a framework for the concept of digital citizenship and the conceptual
structure and content of the concept by examining the relevant literature.
Keywords: Digital Citizenship, Digital Citizenship Components, Digital Transformation

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 162

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

1. GİRİŞ
1980’li yıllardan itibaren kişisel bilgisayarların yaygınlaşması ile bireyler her türlü bilgiye
istedikleri zaman ve mekandan bağımsız ulaşabilme imkanına sahip olmuştur. Sanayi
toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri pek çok
kişi veya kurumlarca kullanılmaktadır. Bilgi teknolojilerinin gelişimi bilgiye erişimin
kolaylaşması, mevcut profesyonel işlerin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlamıştır.
Bu durum ile birlikte, yoğun teknoloji kullanımına sebep olan dijital çağda, bilginin dolaşımı
hızlanmış ve küresel gelişmelerin takibi kolaylaşmıştır. Geçmişten günümüze insanlık tarihi
boyunca, önemli buluşlar toplumun yapısında değişim ve dönüşümlerin yaşanmasına sebep
olmuştur. Özellikle 2000’li yıllarla birlikte meydana gelen yeniliklerin toplum yapısındaki
değişmelere etkisi zaman ve mekan sınırlılıklarını ortadan kaldırarak hem bireysel hem
toplumsal bağlamda bilişsel ve eylemsel beceriler üzerinde önemli dönüşümlere neden
olmuştur (Erdem, 2017). Bilişim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler toplumların yaşam
biçimlerini de etkilemiştir. Özellikle, bireylerin kişisel, sosyal, eğitim, sağlık, taşımacılık ve
lojistik gibi alanlardaki profesyonel işlerini internet aracılığıyla bilgiye erişimi ve bilgi
paylaşımını kolaylaştırmıştır. İçinde bulunduğumuz çağda teknolojik alanda gerçekleşen hızlı
ilerlemeler ve gelişmeler gerek bireyleri, gerek kurumları veya örgütlenmeleri bu söz konusu
ilerlemelere uyum sağlamasını ve sürdürülebilir kılmasını zorunlu hale getirmiştir. Günümüzde
enformasyon veya bilgi çağı olarak nitelendirilen bu dönemde, başta bilişim ve teknolojik
alanda yaşanan gelişmeler olmak üzere günlük yaşamın her alanında yaşanan dijital dönüşüm,
bilgi toplumunu oluşturan bireylerin de birer dijital kimlik kazanmasına sebep olmuştur
(Gülseçen,vd.,2013). Bu yeni değişen ve dönüşen dünya düzeninde, teknolojik gelişmeler ile
birlikte dijital araçların günlük hayattaki yaygın kullanımı, bireylerin bu teknolojileri etkin ve
doğru kullanım becerisine sahip olması gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu kapsamda
bireyler, dijital ortamda teknolojik davranış olarak ifade edebileceğimiz söz konusu davranışları
yerine getirirken etik kurallar ile hak ve sorumluluklar konusunda bilinçli olan birer dijital
vatandaşa dönüşmektedir. Bu durum dijitalleşen dünyanın bireyler üzerindeki yansıması olan
“Dijital vatandaşlık” kavramı ile ifade edilmektedir. Dijital vatandaşlık, bireylerin teknolojiyi
kullanırken etik ve doğru davranışlar sergilemesi ve bu konuda bilinçli olmasını ifade
etmektedir. Bu çalışmada, dijital vatandaşlık kavramı temel olarak ele alınmış olup, kavramsal
ve kuramsal düzeyde açıklanarak dijital vatandaşlık literatürü hakkında bilgi verilmesi
hedeflenmektedir. Aynı zamanda söz konusu kavramın günümüz modern dünyasında bireyin
yaşantısında ne kadar önemli olduğu açıklanarak literatürde tartışılmasına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Dijital Vatandaşlık
Bilgi teknolojilerinin gelişimi, bilgiye erişimin kolaylaşması, mevcut profesyonel işlerin
internet aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlamıştır. İnternet ağı ve dijital teknoloji alanında
yaşanan gelişmelerin yansıması olarak akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi
teknolojik ürünlerin hayatımızdaki yeri ve kullanılabilirliği artmıştır. Bir çok teknolojik ürünün
internete bağlanma özelliğine sahip olması, bireylerin çeşitli amaçlar doğrultusunda mevcut
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faaliyetlerini, evde, okulda, tatilde, işyerinde vb. bir çok yerde dijital ortamda gerçekleştirme
olanağı sağlamıştır. Bu durum bireylerin sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanda etkileyip
değişikliğe uğrattıktan sonra yeni bir boyut kazandırdığı gibi aynı zamanda birçok kavramın
yaşanan gelişmeler ışığında farklı bir bakış açısı ile yeniden ele alınıp değerlendirilmesine
neden olmuştur. Bu bağlamda yeniden tanımlanmaya ihtiyaç duyulan kavramlardan biri de
“Vatandaşlık” kavramı olmuştur. Genel olarak vatandaşlık kavramı, belli durumlar
çercevesinde belirli sorumlulukların ve hakların paylaşılmış olduğu bir sisteme güçlü bir
biçimde bağlı olan bir varlık, hukuki bağ olarak kavramsallaştırılmıştır (Soriani, 2018). Söz
konusu kavram, kısaca bireyi devlete bağlayan siyasî ve hukukî bir bağ olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağ, bireyin devlete olan aidiyetini göstermektedir. Bu aidiyette kendini
gösteren vatandaşlık, devlet karşısındaki hak ve özgürlükler ile ona karşı olan ödev ve
sorumluluk ilişkisini ifade etmektedir (Erdem,2012). Ancak yeni bir toplum yapısını ifade eden
bilgi toplumu kavramı ile birlikte bilgi teknolojilerinin gelişimi, bilgiye erişimin kolaylaşması,
mevcut profesyonel işlerin internet aracılığıyla gerçekleştirilmesi gibi gelişmelerle birlikte
herşeyin dijitalleşmesi, dijital araçların hemen her alanda kullanılmaya başlanması ve buna
bağlı olarak da toplum yapısının yeniden şekillenmesine neden olmuştur. İçinde yaşadığımız
çağ ve toplumla ilgili yapılan en yaygın nitelemelerden olan bilgi toplumu kavramı ile birlikte
bilgi teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler tüm örgütsel yapılarda değişim ve dönüşüm
ihtiyacını ortaya çıkarmıştır (Pektaş, 2011). Böylece toplumlar ve insanlar üzerinde internetin
yarattığı etki vatandaşlık kavramını dijital ortama taşımış ve dijital vatandaşlık kavramı ortaya
çıkmıştır (Aydın, 2015). Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi beraberinde
dijital teknoloji alanında ve internet ağında yaşanan gelişmelerin sunduğu olanaklar aracılığı
ile bireyler ulusal ve uluslararası boyutta ekonomik, sosyal ve politik faaliyetlere katılım
sağlamaları ve bu süreçte davranış sergilemeleri geleneksel vatandaşlık kavramının farklı bir
açıdan ele alınıp değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Reynolds ve Scott, 2016).
Bu gereklilik geleneksel vatandaşlık anlayışının sınır esasına dayalı olmasının aksine
küreselleşen dünyada, dijital platformları tüm dünya vatandaşlarının kullanabiliyor olması,
vatandaşların eşit hak ve sorumluluklara sahip birer dijital vatandaş olabileceğini göstermekle
birlikte teknoloji kullanımının davranış biçimi ile ifade edilmesi olarak tanımlanan “Dijital
Vatandaşlık” kavramının doğmasına neden olmuştur (Çubukçu ve Bayzan, 2013). Bu
kapsamda, dijital vatandaşlık kavramının geleneksel vatandaşlık kavramından en önemli farkı,
çevrim içi ortamda vatandaş ile devlet ilişkileri bağlamında dijital teknolojilerinin etkin biçimde
kullanılması ve bilinçli dijital ortam kullanımı olarak ifade edebiliriz (Mossberger vd., 2007).
Dijital vatandaşlık (e-Citizenship) kavramı, bilişim ve teknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler ile
birlikte ortaya çıkan, bilinçli dijital ortam kullanımını ifade eden bir kavramdır. Dijital
vatandaşlık kavramının ilgili literatürde birçok tanımı bulunmaktadır. Mossberger (2009)‘e
göre dijital vatandaşlık, toplumsal faaliyetlere internet ağı üzerinden katılma ve dijital
teknolojilerin etkin ve verimli kullanılması becerisi olarak tanımlanmaktadır. Ribble, vd
(2004)’ e göre dijital vatandaşlık, teknoloji alanındaki gelişmeler ile birlikte günlük
yaşamımızda yer alan dijital araçları etik kurallara uygun doğru ve bilinçli kullanmasını bilen
dijital vatandaşların, sorumluluk sahibi davranış normları olarak tanımlanmaktadır. Soriani
(2018)’e göre ise dijital vatandaşlık, bireylerin, diğer kişilerle iletişim kurmak için dijital
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araçları etkin ve verimli bir biçimde kullanma bilgisine ve becerisine sahip vatandaşlar olarak
tanımlamaktadır.
Son yıllarda dijital vatandaşlık kavramı, internetin sunmuş olduğu imkânlar dahilinde toplum
yaşantısında meydana gelen değişim ve bu değişimin beraberinde getirmiş olduğu risk ve
sorunların varlığı, dijital teknolojileri, sorumluluk bilinci içerisinde etkin ve verimli
kullanabilecek bireylere olan ihtiyacın artmasından dolayı birçok araştırmaya konu olmuştur
(Mossberger, Tolbert ve McNeal, 2008). Bilişim ve teknoloji alanındaki yaşanan gelişmelere
paralel olarak geleneksel coğrafi sınırlara bağlı vatandaşlık algısının küreselleşme ile ortadan
kalkması, dünyanın birçok noktasında dijital platformların tüm bireyler tarafından ulaşılabilir
olması gibi nedenler söz konusu kavramın ortaya çıkmasını sağlamış ve bütün bireylerin eşit
hak ve sorumluluklara sahip birer dijital vatandaş olduğunu göstermektedir (Çubukcu ve
Bayzan, 2013). Toplumdaki bireylerin birer dijital vatandaş olma yolundaki ilerlemeleri
internet kullanımındaki artışı ortaya çıkarmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2021
yılındaki hanehalkı bilişim teknolojileri (BT) kullanım araştırmasına göre internet kullanan
kişilerin oranı %82,6’dır. İnternet kullanım oranı cinsiyete göre incelendiğinde bu oranın
erkeklerde %87,7, kadınlarda %77,5, %92,0’nin ise evden internete erişim imkanına sahip
olduğu gözlenmiştir. Bu oran bir önceki yılda %90,7 olarak gerçekleşmiştir. Hanehalkı bilişim
teknolojileri kullanımına ilişkin temel göstergeler şekil 1’de gösterilmektedir (TÜİK, 2021).

Şekil 1. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Temel Göstergeler, 2011-2021
Kaynak: TÜİK (2021)

Dijital teknolojilerin kişisel ve toplumsal yaşam alanlarına entegrasyonu ile birlikte internet
kullanımının artması internet risklerinin algılanması ile dijital vatandaşlık ihtiyacını gündeme
getirmiştir (Gleason ve Von Gillern, 2018). Dijital vatandaş olarak tanımlanan bireyler, dijital
araçları dijital platrormlarda etik kurallara ve kişi haklarına saygı duyarak güvenlik ve
sorumluluk bilinciyle doğru kullanmasını bilen sanal ortama katılım becerisi kazanmış bireyler
olarak ifade edilmektedir (Mossberger, Tolbert ve McNeal, 2007;2008). Dijital vatandaş olarak
ifade edilen bireylerin, temel bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin yeterliliklere
sahip olmalarıyla birlikte bireysel ve sosyal rollerinde bir takım dönüşümler yaşanmaktadır. Bu
bağlamda dijital vatandaşlık, temel bilgi ve iletişim teknolojileirnin kullanılması ile ilgili
davranış normlarının bilinmesi ve geliştirilmesini ifade ederken (Mossberger vd., 2007; Ribble,
2007) aynı zamanda günümüzde internet kullanımındaki artış ile bireylerin çoğu eylemlerini
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elektronik ortamda gerçekleştirmesi, bireylerin vatandaşlık hak ve fırsatlarından
yararlanmalarında elektronik olarak topluma katılımlarının sağlanması önemli hale gelmiştir
(Mossberger vd., 2008).
Dijital vatandaşlık, ilgili literatürde sanal ortamlarda etik kurallara uyulması ve davranılması
gerektiği alanlarla ilgili olarak dokuz temel öğe belirlenmiştir. Bu öğeler, dijital okuryazarlık,
dijital erişim, dijital etik, dijital hukuk, dijital haklar ve sorumluluklar, dijital iletişim, dijital
ticaret, dijital sağlık ve dijital güvenliktir. Aynı zamanda bu temel öğeler, dijital vatandaşlığın
alt boyutlarını oluşturmaktadır. Bu boyutlar hakkındaki bilgilere aşağıda kısaca yer verilmiştir
(Ribble, Bailey ve Ross, 2004; Ribble ve Bailey, 2011; Ribble, 2015; Çubukçu ve Bayzan
2013).
• Dijital Okuryazarlık; Dijital teknolojinin kullanılmasına ilişkin, söz konusu teknolojilerin ne
zaman ve nasıl kullanılabileceğinin bilincinde olunması olarak tanımlanmaktadır. Başka bir
ifade ile dijital okuryazarlık, dijital teknolojileri yerinde ve etkili kullanma becerisi olarak ifade
edilmektedir.
• Dijital Erişim; Bireylerin eşit bir şekilde teknolojik imkanlara dijital erişim sağlanmasını ifade
etmektedir.
• Dijital Etik; Bireylerin, dijitalleşme ile artan çevrim içi ortamlarda sergiledikleri davranışların
bir elektronik standarda sahip olduğunun farkında olunması olarak ifade etmektedir. Dijital
vatandaşlığın etik boyutu, bireylerin bilişim teknolojilerini kullanırken belirlenmiş etik kodlara
uygun davranarak, başkalarının haklarına saygılı olması gerektiğini bilmesini ve dijital görgüye
sahip olmasını içermektedir. Kısaca, dijital etik, çevrim içi ortamlarda uygun veya doğru
davranışları teşvik eden bir kavramdır.
• Dijital Hukuk; Teknolojiyi yöneten yasal haklar ve kısıtlamalardır. Başka bir ifade ile
bireylerin, çevrim içi ortamda yaptıkları işlemlerin hukuki yaptırımlarının olduğunu ve sorumlu
olduklarını bilmesini ifade etmektedir. Bir dijital vatandaşın, gerçek hayatta suç olan tüm
davranışların internette de yapılmasının suç olduğu bilinciyle hareket etmesi dijital hukuk
kapsamında değerlendirilmektedir.
• Dijital Hak ve Sorumluluklar; Dijital teknoloji kullanan bireylerin, sahip oldukları haklar ve
uymakla yükümlü oldukları sorumluluklardır. Dijital çağda, giderek yaygınlaşan internet
kullanımının, kullanıcılar tarafından dijital araçlar vasıtası ile kendisini özgürce ifade
edebilmesinin yanı sıra kendilerine ve diğer insanlara yönelik sorumlu davranışlar sergilemeleri
gerektiği, çevrim içi ortamın hak ve sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmektedir.
• Dijital İletişim; Dijital çağda, dijital iletişim, her alanda meydana gelen değişen ve dönüşen
yapılar gibi, iletişim biçimlerinin de değiştiğinin bireyler tarafından farkında olunmasını ve
dijital araçlar vasıtasıyla iletişim kurulduğunun bilincinde olup bu araçları doğru kullanılmasını
ifade etmektedir. Dijital iletişim boyutu, bilgi alışverişinin çevrim içi ortamlarda
yapılabilmesini, farklı iletişim araçlarının doğru zamanda ve doğru biçimde kullanabilme
becerisine sahip olunmasını tanımlamaktadır.
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• Dijital Ticaret; Bireylerin, grupların veya kurumların dijital ortamlarda satın alma ve satma
işlemlerini gerçekleştirebilecek beceriye sahip olmasını ifade etmektedir.
• Dijital Sağlık; Teknoloji kullanımı sonucunda oluşabilecek fiziksel ve psikolojik sağlık
sorunlarıdır. Başka bir ifade ile, teknoloji araçlarının fiziksel ve ruhsal olarak bireyler üzerinde
etkilerinin olduğunun bilincinde olunması ve bu yönde çeşitli biçimlerde ortaya çıkan fiziksel
ve ruhsal sorunlara uygun davranışlar sergilemek olarak tanımlanmaktadır.
• Dijital Güvenlik; Dijital çağda, teknoloji kullanıcılarının ağlarının güvenliğini ve kişisel
güvenliklerini sağlamak için alınması gereken önlemleri ifade etmektedir.
Dijital vatandaşlık kavramına ilişkin literatür incelendiğinde, Ribble, vd.,’den farklı
sınıflandırmalar da mevcuttur. Buna göre, bu sınıflandırmalardan biri olan , Choi (2016)
çalışmasında dijital vatandaşlık kavramını şekil 2’de gösterildiği gibi 4 boyutta
değerlendirmişlerdir. Bunlar, Etik, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı, Katılım ve Kritik Direnç’tir.
Bu boyutlar hakkındaki bilgilere aşağıda yer verilmiştir (Choi,2016).

Şekil 2. Dijital Vatandaşlığın Dört Boyutu
Kaynak: Choi,2016: 584

• Dijital Etik; Dijital vatandaşlığın, etik boyutu teknoloji kullanıcılarının çevrim içi ortamda
etik değerlere uygun ve sorumlu davranış sergilemelerini ifade etmektedir (Ribble, 2004).
Çevrim içi ortamlar, farklı, sayısız çevrim içi uygulamalar ile kişilerin etkileşim içinde
oldukları yerler olarak tanımlanmaktadır. Dijital etik, üç alt başlık ile açıklanmaktadır. Bunların
ilki, internetin ve teknolojinin etik, sorumlu ve güvenli kullanımıdır. Buna göre, Ribble (2004)
ve ISTE (2007), internetin ve teknoloijinin etik, sorumlu ve güvenli kullanımı ile ilgili olarak
iyi birer dijital vatandaşın, İnterneti veya dijital araçları doğru kullanımı ile ilgili kuralları iyi
bir biçimde bilmesi gerektiği şeklinde belirtmişlerdir. İkinci alt başlık, dijital farkındalıktır.
Dijital farkındalık, dijital vatandaşların gündelik yaşamlarında teknolojileri yaygın
kullanmalarından dolayı ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve eğitimsel gibi konuların
bilincinde olmaları gerektiği düşüncesi ile ilgilenmektedir. Üçüncü alt başlık ise, dijital haklar
ve sorumluluklardır. Küreselleşen dünyada hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri yoğun
olarak internet kullanımını artırmaktadır. Buna göre dijital haklar ve sorumluluklar, internetteki
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sorumlu ve etik davranışların merkezi bir parçası olarak ifade edilmektedir. dijital vatandaşlık
sürecinde bireyler, fikri mülkiyet, gizlilik hakkı, ifade özgürlüğü hakkı, siber zorbalıkları
bildirmek, telif hakkı koruması, hem kendilerine hem başkalarına hem de topluma saygı
duymak gibi hususlara dikkat etmesi gerekmektedir (Aldemir ve Avşar, 2020).
• Medya ve Bilgi Okuryazarlığı; Dijital vatandaşlığın medya ve bilgi okuryazarlığı boyutu,
bireylerin, dijitalleşen çağda yoğun olarak kullanımı artan, diğer bireylerle veya gruplarla
etkileşim içinde oldukları sosyal medya ortamlarında etkili olabilmek için gerekli bilgi ve
beceriye sahip olunmasını ifade etmektedir (Hobbs ve Jensen, 2009). Medya ve bilgi
okuryazarlığı, bilgi ihtiyacının farkında olup tanımlanabilmesini, bu bilgiye nasıl erişilip
değerlendirileceğinin bilinmesi gibi becerileri kapsamaktadır (Moeller vd.,2011: aktaran Choi,
2016). Başka bir ifade ile, dijital vatandaşlık ve yeni medya okuryazarlığı bilgiye, bilgiye
erişmeyi ve bilginin değerlendirilip, çevrim içi ortamlarda bilginin kullanım becerisine vurgu
yapmaktadır. Bu durum kişiler üzerinde yeni etik zorluklar ve fırsatlar yaratabilmektedir
(Hobbs ve Jensen, 2009). Özellikle dijital teknolojilerin kişisel ve toplumsal yaşam alanlarına
entegrasyonu ile birlikte internet kullanımının giderek artması, dijital vatandaşlığın, internet
üzerinde bilgiye hızlı ve kolay ulaşılabilmesini ve paylaşma imkanının kolaylaşması güçlü
yanlarını oluştururken, internette doğru bilgiye ulaşmada bilinçsiz davranılması, paylaşılan
bilginin sorgulamadan doğru kabul edilmesi ise zayıf yanlarını oluşturmaktadır (Çubukçu ve
Bayzan 2013). Bu kategori altında 3 alt başlık tanımlanmaktadır. Bu alt başlıkların
kavramlaştırılmasına ilişkin detaylara kısaca yer vermek gerekirse, birincisi, çevrim içi
ortamlarda internete etkin ve verimli erişim ile tam katılımın gerçekleşmesi için önemli bir
bileşen olan dijital erişim tanımlanmaktadır (Ribble ve Bailey, 2004; Xu, vd., 2017). İkincisi,
dijital teknolojilerin nasıl kullanılacağı gibi, okuryazarlıklar ve yeterlilikler üzerine araçsal bir
perspektifi temsil eden teknik becerilerdir. Üçüncü ise, bireylerin, sanal ortamda teknik
yeteneklerinin yanısıra kendilerini çevrim içi olarak ifade edebilecekleri becerileri ifade eden
psikolojik yetenekler olarak ifade edilmiştir (Hobbs ve Jensen, 2009; Choi,2016).
• Katılım; Dijital vatandaşlığın katılım boyutu, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi katılımların
söz konusu olduğu farklı çevrim içi etkileşim türlerini ifade etmektedir. Literatürde bu
kategoride iki alt başlık belirlenmiştir. Bunların ilki, makro bir katılım biçimi olan siyasi
katılımdır. Demokratik sistemlerde vatandaşlar siyasi işleyiş üzerindeki etkinliklerini siyasi
katılım yoluyla gerçekleştirmektedirler. Bu kapsamda siyasi katılım, interneti, siyaset
politikasının müzakere edilmesi için yeni bir kamusal alan olarak değerlendirmekte ve seçim
etkinliklerinde seçimlere katılımı artırmanın bir aracı olarak görmektedir. Özellikle, e-oylama
ve e-demokrasi için çevrim içi dilekçe de dahil olmak üzere devletle ilgili olan katılımlar, dijital
vatandaşlığın önemli bir katılım türü olarak kabul edilmektedir. Dijital vatandaşlığın
bileşenlerinden katılım boyutunın İkincisi ise, mikro katılım biçimi olarak kişiselleştirilmiş
katılımdır. Kişisel katılım, elektronik ortamlardaki etkinliklerin sadece siyasi nitelikte olması
gerekmediğini genç kullanıcıların bir çoğunun internet etkinliklerine daha kişisel katılım
sağladığına vurgu yapmaktadır (Aldemir ve Avşar, 2020).
• Kritik Direnç; Kritik direnç olarak dijital vatandaşlık, dijital vatandaşlığın katılım boyutundan
daha radikal bir bakış açısı gerektirmektedir. Katılım boyutu, yasal katılım gibi seçenekler
önerirken, kritik direnç olarak dijital vatandaşlık, yaratıcı, yenilikçi, doğrusal ve hiyerarşik
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olmayan katılım biçimlerini takip ederek daha derin bir dijital katılım düzeyini ifade etmektedir.
Kritik direnç, geçmişten günümüze süregelen duruma meydan okumayı içeren aynı zamanda
sosyal adalet için harekete geçen dönüştürücü vatandaş uygulamaları olarak da
tanımlanabilmektedir. Kritik direnç olarak dijital vatandaşlığın, iki alt başlığı vardır. Bunlardan
ilki, kritik direnç için ilk adım olarak kabul edilmekte olan, mevcut iktidar yapılarının eleştirisi
ve siyasi aktivizmdir (Choi, 2016).
Dijital vatandaşlık alt boyutları görüldüğü üzere iç içe geçen bir yapıya sahiptir. Bilişim araçları
ve internetin kullanımının yaygınlaşması ile çevrim içi ve çevrim dışı arasındaki sınırların
bulanıklaştığı dijital çağda, bilgi ve iletişim teknolojileri, vatandaşlık kavramının kapsamını
genişletmiştir (Bennett, Wells ve Rank, 2009; Hermes, 2006; aktaran Kim ve Choi, 2018). Aynı
zamanda internetin yaygın kullanımı beraberinde bazı sorunları gündeme getirmiştir. Bu
sorunların çözümüne yönelik bilişim araçlarının ve internetin güvenli ve etik bir şekilde
kullanımını sağlayacak bilgilere sahip olmak, bu yönde tutumlar ve beceriler sergilemek olarak
ifade edilen dijital vatandaşlık kavramı önerilmiştir. Genel olarak ilgili literatür incelendiğinde,
bu bilgi, beceri ve tutumlar dijital vatandaşlığın boyutları çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Örneğin, evrensel değerlere göre dijital platformlarda etik ve sorumlu davranması gereken
bireyler dijital haklarını ve sorumluluklarını bilincinde olması ve buna uygun olarak davranış
sergilemesi yada bireylerin dijital iletişim sürecini sorunsuz bir şekilde yürütebilmesi ve mevcut
sorunların çözülebilmesi için belirli bir düzeyde dijital okuryazarlık seviyesine sahip olmaları
gerekmektedir. Özetle, dijital çağın getirdiği sosyal, ekonomik, kültürel, eğitim gibi tüm
yapılarda meydana gelen değişim ve dönüşümlerin gereklilikleri doğrultusunda vatandaşlar,
teknoloji kullanım becerilerine sahip olmakla birlikte, teknolojiyi etkin bir şekilde etik ve
sorumlu kullanabilen iyi birer dijital vatandaş olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda iyi bir
dijital vatandaşın, eşit dijital haklar ve herkes için erişimi savunan, başkalarına karşı dijital
ortamda dijital kanallar vasıtasıyla empati kurarak iletişim kuran, dijital mahremiyete, fikri
mülkiyet haklarına ve diğer kişilerin çevrim içi haklarına saygı gösteren, çevrim içi kaynaklara
eleştirel yaklaşarak söz konusu bilgiyi sorgulamadan olduğu gibi kabul etmeyen, güvenilir
olmayan kaynakları paylaşmayan, diğer kişilerle iş birliği yapmak için dijital araçlardan
yararlanan, dijital dünyayı anlamaya çalışan ve dijital kimliğini proaktif olarak yönetebilen
özelliklere sahip olması beklenmektedir (Fingal, 2017). İyi bir dijital vatandaşın sahip olması
gereken bu özellikler çerçevesinde, günümüzde, bilişim araçlarının gelişmesine paralel olarak
dijitalleşme kaçınılmaz olduğu için, bu gelişmelere bağlı olarak büyüyen internet ağları bütün
dünya toplumlarını etkisi altına almaktadır (Ribble, 2012). Bundan dolayı dijital vatandaşlık,
her bireyin dijital teknolojiyi iyi kullanabilmesinin ötesinde, teknolojiyi amacına uygun ve
doğru bir şekilde kullanabilmesini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, dijital vatandaşlık,
günlük hayatta sivil görevlerini yerine getirmek ve iş hayatındaki ekonomik kazanımlarını
artırmak amacıyla interneti ve teknolojiyi etkin bir biçimde, düzenli kullanan toplumsal ağa
dahil olan vatandaşları kapsadığı için (Mossberger, 2008) günümüz bilgi çağında, çevrim içi
ortamdaki kimliğimizi ifade eden dijital vatandaşlık kavramının anlaşılması ve gerçek
yaşamımıza etkilerini anlamak açısından büyük önem taşımaktadır.
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3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler ile birlikte bilgisayar ve internet
teknolojisinin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüzde, teknolojinin doğru
ve etkili kullanımının gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Bu bağlamda, dijital vatandaşlık dijital
teknolojiyi kullanabilmenin ötesinde bir kavramı ifade etmekte olup, teknolojinin amacına
uygun ve doğru bir şekilde kullanabilmesini kapsamaktadır. Dijital vatandaşlık kavramının
anlaşılması günümüz bilgi çağının gerçek hayatımıza etkilerini anlamak açısından büyük önem
taşımaktadır. Özellikle dijitalleşen dünyada, her alanda teknoloji kullanımının artması ile erken
yaştan itibaren bireylerin edindikleri kazanımlarının artması söz konusu iken zararlarını
azaltabilmesi dijital vatandaşlık kavramının özünü oluşturmaktadır. Öte yandan teknolojinin
günlük hayatın hemen her alanında yer almaya başlaması ile birlikte özellikle internet
kullanımının yaygınlaşması dijital vatandaşlığın önemini daha da arttırmıştır. Örneğin devlet
veya kurumların çoğu hizmetlerini internet üzerinden gerçekleştirmesi bir çok kavramın önüne
“e” eki getirilerek e-devlet, e-posta, e-okul gibi kavramlar dijital dönüşüme uğramıştır. Bu
bağlamda dijital çağın getirdiği yenilik ve dönüşümlere bağlı olarak, geleneksel vatandaşlık
kavramı, dijital vatandaşlık olarak adlandırılan yeni bir kavrama dönüşmesi ile birlikte günlük
hayatta bireylerin her geçen gün yenilenen uygulamalarla ve güncellenen dijital araçlarla
hayatını daha iyi yönetmesine ve risklere karşı bilinçli olmasını sağlamaktadır. Böylece dijital
ortamda bireyin, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin ve düzenli kullanması onları toplumun
dijital vatandaşları haline getirebilmektedir. Söz konusu kavramın temelinde, vatandaşların
dijital araçları etkin ve düzenli kullanmakla birlikte, bu araçları etik kurallara uygun
kullanmasını bilen sorumluluk sahibi davranış normları yer almaktadır (Ribble vd.,2004).
Teknolojinin toplumsal alandaki etkilerine bağlı olarak teknoloji kullanımından kaynaklı
olumsuzlukları gidermek için dijital vatandaşlık kavramı önemli hale gelmektedir. Dijital
vatandaşlık dijitalleşen çağın gerektirdiği becerilere sahip olmayı ifade ederken, her alanda
teknolojinin kullanım alanının giderek yaygınlaşması ile dijitalleşen çağda yaşayan herkesin
dijital birer vatandaş haline geldiğini göstermektedir. Bu dönemlerde önem kazanan dijital
vatandaşlık kavramı, yaşamı kolaylaştırmakla birlikte bazı zorluklarlarıda beraberinde
getirebilmektedir. Örneğin, özellikle vatandaşların, dijital vatandaşlığın alt boyutlarından olan
iyi birer dijital okuryazar olması aynı zamanda dijital araçları ve kaynakları iyi derece
kullanabilmesi bireylerin hayatını kolaylaştırabilmektedir. Sonuç olarak bireylerin
gerçekleştirdiği her faaliyet, onları dijital vatandaş olmaya yaklaştırmaktadır ve dijital
vatandaşlığın dokuz boyutunu gerçekleştirmekle birlikte her vatandaşın aynı zamanda dijital
bir vatandaş olma durumu ortaya çıkmaktadır. Bu ortaya çıkan söz konusu durum özellikle
dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin bilgi, beceri ve davranışların erken yaştan itibaren
aşılanmasını zorunlu hale getirmektedir (Ribble, 2008). Bu nedenle erken yaştan itibaren iyi
bir dijital vatandaşlık eğitimine odaklanılabilir (Jones ve Mitchell, 2016). İlgili alanyazında söz
konusu kavram ile ilgili yapılan araştırmalarda özellikle üzerinde durulan nokta, bireylerin iyi
birer dijital vatandaş olabilmesi ve dijital vatandaşlık kavramına ilişkin farkındalık
oluşturabilmesi için eğitime ihtiyaç olduğu noktasıdır (Ribble,vd.,2004; Isman ve Güngören,
2014; Jones ve Mitchell, 2016). Özellikle dijital çağda, vatandaşların, dijital vatandaşlık eğitimi
ile yeni birer kimlik kartına sahip olmaktadırlar. Etkili bir dijital vatandaşlık eğitimi, dijital
vatandaşlık bilincinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine olanak sağlayacaktır (Kim ve Choi,

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 170

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

2018). Dijital vatandaşlık eğitimi ile öncelikle hedeflenen erken yaştan itibaren bireylerin,
teknolojiyi kullanım becerilerini etik kurallar doğrultusunda edinmelerini sağlamak ve bunları
geliştirmektir. Bu amaçla ilgili kurumlar konuya ilişkin politikalar üretmeli ve eğitim
programları tasarlamalıdırlar. Oxfam tarafından geliştirilen dijital vatandaşlık eğitim
programlarının hedefide erken yaştan itibaren bireylere bunu kazandırmaktır.
Bu çalışmayla, Dijital vatandaşlık kavramı, ilgili literatür taranarak irdelenmeye çalışılmış olup
söz konusu kavramın kapsamı ve öğeleri hakkında genel bir bilgi verilmiştir. Türkiye’de konu
ile ilgili yapılan çalışmaların sayıca az olduğu gözlemlenmiştir. Dijital çağın gereklilikleri
doğrultusunda dijital araçları sadece teknoloji kullanımına ilişkin bir beceri olarak
değerlendirmeyip aynı zamanda etik ve sorumlu bir şekilde kullanan iyi birer dijital vatandaş
olmaları önemli hale gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel
olarak herşeyin dijitalleşmesi ile toplum yapısının yeniden şekillenmesine bağlı olarak
insanların hayatını kuşatan dijital ağların, toplum yapısındaki meydana getirdiği değişime
dikkat çekmek ve dijital vatandaşlık bilincinin artırmanın önemini vurgulamak bu çalışmanın
temel amacını oluşturmaktadır. Erken yaştan itibaren, bireylere dijital vatandaşlık
davranışlarını kazandırmaya ilişkin izlenen yol haritası, bireylere olumlu sosyal beceriler
geliştirmelerini sağlayabildiği gibi ekonomik, sosyal, kültürel olarak çeşitli şekillerde
etkileşimde bulunmaları için önemli fırsatlar sağlayabilmektedir. Bu kavramın ve günümüz
bilgi çağının anlaşılabilmesi, dijital vatandaşlık algısının giderek daha geniş kitlelerce
kabullenilmesi bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum üzerindeki olumlu katkısı açısından
önem arz etmektedir. Çalışmanın teorik olarak ele alınıp incelenmesi bu çalışmanın en önemli
sınırlılığını oluşturmaktadır. Fakat çalışmanın bu sınırlılığına rağmen gelecekte söz konusu
kavram ile ilgili yapılacak araştırmaların kapsamına ve içeriğinin oluşumuna katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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SAĞLIK HABERLERİNE DUYULAN GÜVEN: Eskişehir İli Örneği
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ÖZET
Sağlık, en temel insan haklarından biridir. Sağlık alanı ile alakalı haber üreten kişiler, bireylerin
bilgi sahibi olmasını sağlayarak, sağlık hakkının korunması adına çalışmaktadırlar. Bu alanda
deneyim sahibi ve uzman olan haberciler, sağlık alanı çalışanlarını ürettikleri haberin kaynağı
olarak görmekte ve bu kaynaklardan edinilen bilgileri, okuyucunun anlayacağı dilde
kamuoyuna aktarmaktadır. Aynı zamanda yenilikler hakkında halkı bilgilendirmeleri beklenir.
Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda her geçen gün kendine daha geniş alan bulan sağlık
haberciliği, insanların sağlıkla ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir işlev
üstlenmektedir. Bu bağlamda sağlık haberlerinin önem kazandığı şu son dönemde özellikle
ortaya çıkan Covid-19 salgınının yeterince irdelenmemiş bir konu olması bu çalışmanın
kapsamı oluşturmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreçte tüm dünyanın etkilendiği ve ciddi
anlamda sağlık sorunun oluştuğu hatta bazı ülkelerde sağlık sisteminin çöküşüne kadar giden
bu durum, başta sağlık olmak üzere tüm yapıları etkilemiştir. Bu durum insan sağlığının
korunması kadar yapılan haberler ile halkı doğru ve güvenilir olarak bilgilendirme adına önem
kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı; haber üreticilerinin Covid-19 sürecinde üretmiş oldukları
haberlerde güven üretmek için ne tür uygulamalar ve stratejiler benimsediklerini ortaya koymak
amaçlanmıştır. Bu sayede okuyucunun sağlık haberlerine duymuş olduğu güveni arttırmak
mümkün olmaktadır. Bu bağlamda araştırmada nitel araştırma tasarımı kullanılmış ve Eskişehir
ili yerel basınında çalışan haber üreticilerinin Covid-19 salgınının çıkışından bu yana kadar
gelinen süreçte, ürettikleri haberlerde güven oluşturmak adına izledikleri yollar ve bu yollar
aracılığı ile habere duyulan güvenin tesisi araştırılmıştır. Araştırmada saha çalışması yöntemi
kullanılacak ve veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır.
Bu kapsamda Eskişehir ilinde görev yapan yirmi yerel muhabire önceden hazırlanmış olan
yirmi bir soru aktarılmıştır. Mülakat sonucunda edinilen bilgiler ise muhabirlerin ürettikleri
haberlerin güven üretimini sağlama açısından geleneksel habercilik anlayışından ayrışan
noktalara sahip olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelimeler : Yerel Habercilik, Sağlık Haberciliği, Haberde güven, Güven Üretimi
1. GİRİŞ
Sağlık hayatımızın her döneminde hayati öneme sahip olan bir kavramdır. Herkesin hayatını
idame ettirebilmesi için en değerli varlığı sağlığıdır. Bu denli önemli ve devredilemez bir hak
olan sağlık kavramı hayatımızın her alanında etkili rol oynamaktadır. Sağlık tüm bireylerin
doğuştan kazandığı bir haktır (Kaya, 2016:93). Her birey bu hakkı kullanmakta özgürdür. Tüm
dünyada önemli olan sağlık, toplumların ayakta kalabilmesi için etkin olan bir yapıdır. Sağlık
alanı gelişmemiş toplumlar büyük sorunlarla baş etmek zorunda kalabilmektedir. Sağlığın insan
hayatındaki önemi bu kadar büyükken basın alanında da önemli yere sahiptir. Özellikle iki
yıldır devam etmekte olan ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren Covid-19 salgının varlığı
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basının sağlık haberlerine ayırdığı alanı genişletmesine yol açmıştır. Bu bağlamda sağlık
haberciliği kitle iletişim araçlarında geniş yer bulan bir yapı olma özelliğindedir. Temel ilkesi
ve etiği açığından halkı doğru bilgilendirmek, sansasyonel ve magazinselleştirilen habercilik
anlayışından uzak olması gereken sağlık haberciliği, aynı zamanda kaynağı belli olan ve
kesinleşmiş bilgiler ışığında toplumu bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
sağlık muhabirlerine önemli görevler düşmektedir. Sağlık haberciliği her dönem ve her kesimde
alanında uzman kişiler tarafından yazılı basında toplumu bilgilendirmeyi amaçlamışlardır. Bu
bağlamda araştırmada Eskişehir ilinde görev yapan muhabirlerin Eskişehir ili bazında Covid19 haberlerinin ne derece güven tesis ettiği incelenmiştir. Bu güven kapsamında muhabirlerin
haber üretim süreçlerinde izledikleri yollar, uyguladıkları politikalar ve güven kriterleri
belirlenmiştir. Bu açıdan muhabirlerin güven üretim derecesi araştırmanın odak noktasını
oluşturmaktadır.
2. SAĞLIK HABERCİLİĞİ
Sağlık kavramı Dünya Sağlık Örgütü tarafından “sadece sakatlığın olmaması ve ya hastalık
değil, ruhsal, bedensel ve sosyal açıdan iyi olma durumu” olarak tanımlanır (Yıldırım, 2017:6).
Sağlık kavramı, tüm dünyada önemli olan bir yapıdır. Toplumların ayakta kalabilmesi sağlık
sektörünün iyi olmasına bağlıdır. Sağlık alanında ilerleme kaydedemeyen toplumlar, ortaya
çıkan sorunlarla başa çıkamayacak ve sağlık sisteminin çöküşüne kadar giden problemler
doğuracaktır. Bu bağlamda toplumlar için önemli olan sağlık kavramı basın alanında da önemli
yere sahip olmalıdır. Özellikle iki yıldır hayatımızda olan ve tüm dünyayı yakından ilgilendiren
Covid-19 salgının varlığı basının sağlık haberlerine ayırdığı yerin genişlemesine neden
olmaktadır.
Sağlık, son zamanlarda önemini arttırmaya başlayan bir kavramdır. Özellikle 2000’li yıllardan
itibaren sağlık içerikli yayınlara olan ilgi artmaya başlamıştır (Yüksel, Kaya vd. 2016: 18). Bu
dönemlerde bireylerin “sağlık” ve “sağlıklı olma düşünceleri de değişim göstermeye başlamış,
bireyler sağlıklarını korumak amacıyla birtakım yollara başvurmuşlardır. Bunların başında
spor, egzersizler, formda kalmak için diyetler vb. gelmektedir. Bu bağlamda sağlıklı yaşam ve
kalitenin yükseltilmesi bakımından kitle iletişim araçlarında sağlık içerikli yayınlar daha fazla
yer almaya başlamıştır. Sağlık konulu yayınlara toplum tarafından ön yargı olmadığını belirten
Bulduklu (2015:238) “bu önyargının olmaması ile birlikte kişiler edindikleri enformasyonlarla
fikir yürütmek ve davranış sergilemek konusunda hareket etmektedir” ifadesiyle insanların
sağlık içeriklerine inanmasının kolaylaştığı sonucuna varmaktadır. Bu açıdan sağlık haberlerine
güven oranının yüksek olması önem kazanmaktadır.
Sağlık haberciliğinde en önemli kriter, haberin üretim sürecinde kullanılan dilin sade ve
anlaşılır olmasıdır. Tıbbi terimlerden uzak, açık ve halkın anlayacağı şekilde hazırlanan haber
(Demir, 2010:56) toplumların ilgisini ve beklentisini arttıracaktır. Aynı zamanda haberin içeriği
toplumu bilgilendirmek amacıyla sansasyonel habercilikten arınmış olmalıdır. Özellikle son
dönemlerde “mucize ilaç”, “Kansere Çare bulundu” gibi atılan başlıklar, insanların
umutlanmasına ve duyguları istismar etmesine yol açmaktadır (Oğuz, 2019:182). Bu bağlamda
sağlık haberleri magazinsel içeriklerden uzak, halkı bilgilendirmeyi amaçlayan, sade ve
anlaşılır bir dille hazırlanarak toplumun her kesiminden insana ulaşmayı hedeflemekte,
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böylelikle sağlık haberlerine duyulan güven ve halkın okunurluk derecesini arttırmayı
amaçlamaktadır.
Sağlık haberciliğinde haber üretimi gerçekleştirilirken, sağlık habercilerinin çalıştığı
kurumların ideolojisi, kurumun baskı ve zorlamalara maruz kalması, ticari ilişkiler, ekonomik
sıkıntıların getirileri, tekelleşme, sağlık sektörlerine yakınlık ve bu yakınlığın reklam getirileri
gibi durumlar haberin oluşum sürecini etkilemektedir. Sağlık çalışanları ve kurumlarının, tıbbi
malzemelerin, reklam içerikli her türlü bilginin haberlerin içerisinde bulunmaması
gerekmektedir. Çünkü bu kavramlar sağlık haberlerine duyulan güveni olumsuz etkilemektedir.
Bu bağlamda sağlık haberi üretilirken, etik ilkeler göz önüne alınmalı ve amaç her şeyden önce
halkı bilgilendirmek olmalıdır. Sağlık haberciliği Covid-19 salgını sürecinde okunurluğunu ve
takip oranını arttıran haber türüdür. Vatandaşların salgın ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak
adına başvurduğu sağlık haberleri bu noktada önemli olmaktadır.
2.1.SAĞLIK HABERCİLİĞİ VE SALGIN SÜRECİ
Covid-19 salgını hayatımıza girdiğinden bu yana hemen hemen her sektörü etkilemiştir. Bu
sektörlerden biride basın sektörüdür. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü haberi yayınlandığı
andan itibaren tüm vatandaşlar salgın sürecini basın yayın organlarından takip etmeye
başlamıştır. Bu bağlamda sağlık haberciliği salgın sürecinde takip oranının en yüksek olduğu
haber türü olmaktadır. Ancak salgının seyrinin ne boyuta doğru gidileceği bilinmediğinden çok
fazla asparagas ve sansasyonel haberler medyada yer almaya başlamıştır. Vatandaşlar çıkan
bilgilerden tedirgin olmakla birlikte, haberlerin içerikleri kafa karışıklığı yaratmıştır. Bu
bağlamda vatandaşların tek haber alma kaynağı olan basın organlarına güveni zedelenmiştir.
Yine bu süreçte haber kaynaklarından kamuoyuna net bilgilerin verilememesi, üstü kapalı
söylemlerde bulunulması, sadece sağlık bakanlığının yaptığı açıklamalar ile bilgi sahibi
olunması, halkın haberlere ve haber üreticilerine duyulan güvenini olumsuz etkilemiştir. Benzer
şekilde sürecin herkes tarafından nasıl seyredileceği ön görülemediği için sürekli değişen kural
ve yasaklar, vaka oranlarının dengesiz artış şeklinde verilmeye başlanması, yapılan
açıklamalardaki çelişkiler gibi durumlar halkın paniklemesine neden olmuş bu durum basın
organlarının takip oranın azalmasına sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda sağlık muhabirleri de
güvenilirlik konusunda zarar görmüştür. Özellikle aşı bulunduğunda ilk olarak sinovac aşısı
Türkiye’ye getirilmiş ve aşının vurulması için çok fazla haber yapılmıştır. Bu haberler aşıyı
öven, koruyuculuğundan bahseden ve ölüm oranını düşüren aşı olarak haber içeriklerinde yer
almıştır. Ancak ilerleyen dönemlerde biontech aşısının piyasaya sürülmesiyle sinovac aşısı
hakkında koruyuculuğuna dair olumsuz haberler yapılmaya başlanmış, biontech aşısı
övülmüştür. Bazı uzman kişiler haber içeriklerinde sinovac aşısını överken, bazı uzman
kişilerse biontech aşısının vurulması gerektiğini belirtmiştir. Bu durum vatandaşlarda korkuya
ve paniğe neden olmuş. Vatandaş olacağı aşıyı seçmekte kararsız kalmıştır. Bu süreçte sağlık
haberlerine, haber üreticisine duyulan güvende azalma olmaya başlamıştır. Benzer şekilde vaka
ve ölüm oranlarının bir anda artış göstererek halka sunulması kafa karışıklığına neden olmuş
ve basın organları haberlerinin, haber kaynaklarının gerçeği yansıtmadığı söylemlerine maruz
kalmıştır. Bu bağlamda yine basınla vatandaş arasında güvensizlik durumu söz konusu
olmuştur.
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Genel olarak salgın sürecini değerlendirecek olursak; salgının ilk çıktığı zamanlarda
vatandaşlar tek haber alma kaynağı olan basını ilgiyle takip etmiş ve haberlerle edindikleri
bilgilere güven duymuştur. Ancak süreç ilerledikçe salgında yaşanan belirsizlikler haberlerin
içeriğine yansıdıkça halkın sağlık haberlerine duyduğu güven zedelenmiştir. Şu zaman ki
süreçte salgın ile ilgili haberler eskisi kadar ilgiyle ve güvenle takip edilmemektedir. Bu
noktada yerel basın ulusal basından daha fazla sıkıntı yaşamıştır. Bu bağlamda yapılan
araştırmada Eskişehir yerel basınında üretilen haberlerin salgın sürecindeki güven inşası
incelenmiştir. Araştırma kapsamında Eskişehir ilinde sahada çalışan muhabirlerin haber üretim
süreçlerinde, güven üretimi sağlarken ne tür politikalar ve izledikleri yollar belirlenmiştir.
Araştırmada saha çalışması yöntemi ve veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış mülakat
tekniği kullanılmıştır. Bu yöntemle muhabirlerin, ürettikleri habere duydukları güven derecesi
irdelenmiştir. Araştırmada Eskişehir ilinde sahada çalışan 20 muhabire önceden hazırlanan
sorular sorulmuştur. Edinilen bilgiler sonucunda üretilen haberin güven oluşumu noktasındaki
etkisi belirlenmiştir.
3. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Yapılan araştırma kapsamında Eskişehir ilinde sahada çalışan muhabirlerin büyük çoğunluğu
ürettikleri sağlık haberlerinin güvenilir olmadığını dile getirmiştir. Bunun en temel nedeni ise
şeffaf habercilik mantığı ile haber üretimi gerçekleştiremiyor olmaları ve salgın süreci boyunca
haber kaynaklarına ulaşımın zor olmasıdır. Haberde verilerin güncel, doğru ve eksiksiz olması
ve istatistiksel verilerin kullanılması güveni arttıran unsurdur. Ancak haber kaynaklarının haber
üreticisine net, doğru ve eksiksiz bilgi vermediği dile getirilirken, kaynakların üstü kapalı
söylemlerde bulunması muhabirlerin vatandaşa doğru bilgi aktaramamasına neden olmaktadır.
Bu dönemde haber kaynaklarının sınırlı olması, sadece sağlık bakanlığı, hastaneler ve özel
kuruluşlardan alınan bilgiler ya basın bültenleri ya da sağlık alanında uzman kişilerden alınan
üstü kapalı biçimde net olarak verilmeyen bilgilerdir. Bu durum sağlık haberciliğine duyulan
güveni olumsuz etkilemiştir. Benzer şekilde bu durum vatandaşta korkuya ve paniğe de neden
olmuş, belirsizlik içerisinde sunulan haberlere karşı endişeleri kişileri daha fazla haber almaya
itmiştir. Haberci de bu durumun önemli bir kolu olma açısından yeniden gündem yaratmıştır.
Ya da yaratmaya çalışmıştır. Anlık gelen bilgilerin tam olarak doğruluğu kesinleşmeden halka
sunulması halkta kafa karışıklığına neden olmuş, bu açıdan basınla güven ilişkisi
sorgulanmıştır. Benzer şekilde yayın kuruluşlarının ideolojik ve siyasal tercihleri haberlere
duyulan güveni azalttığı yönündedir. Yine sağlık haberi üreticilerinin güven oluşturmak adına
ekstra çaba sergiledikleri, bunu yaparken de haber kaynaklarından bilgi alışverişi sağlamak için
uğraştıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda haber kaynağı seçimi habere duyulan güveni en çok
etkileyen kriterdir. Vatandaşların sağlık haberleri içeriklerini okuduktan sonra yayın
kuruluşlarından bilgi almak için çoğunlukla geri dönüş yaptıkları belirlenmiştir. Araştırmaya
katılan katılımcıların genel olarak haber üretimi gerçekleştirirken diğer haber türlerine göre
daha hassas davrandıkları görülmüştür.
Genel olarak Eskişehir ilinde görev alan muhabirlerin hedef kitle ile aralarında güven
oluşturmak adına daha fazla uğraş verdiği saptanmıştır. Yerel medya, ulusal medyaya oranla
haber içeriği oluşturmada daha fazla zorlanmıştır. Araştırma, muhabirlerin ürettikleri haberlerin
güven üretimini sağlama açısından geleneksel habercilik anlayışından ayrışan noktalara sahip
olduğunu göstermiştir.
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ÖZET
Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının
sınıf değişkeni ve cinsiyet faktörleri bakımından değerlendirilmesidir. Bu nedenle araştırmanın
amacına en uygun olacak şekilde nicel desenlerden tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın
örneklemini Erzurum il merkezindeki farklı ortaokullarda öğrenim gören 240 ortaokul
öğrencisi (5. sınıftan 60 (n1=60), 6. sınıftan 60 (n2=60), 7. sınıftan 59 (n3=59) ve 8. sınıftan 61
(n4=61) öğrenci) oluşturmuştur. Örneklem seçiminde rastgele okullardan veri toplandığı için
rastgele örnekleme kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, İnel Ekici ve Balım’ın (2013)
geliştirdiği Ortaokul Öğrencileri İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği
(PÇBAÖ) kullanılmıştır. PÇBAÖ beşli Likert tipinde, 22 maddeden oluşmakta ve bu
maddelerin yedisi ters madde özelliğindedir. İnel Ekici ve Balım (2013) bu ölçeğin Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısını .88 olarak belirlemişlerdir. Bu araştırmada ölçeğin güvenirliği
yeniden hesaplanmış ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı yine .88 olarak tespit edilmiştir.
Verilerin analizi aşamasında öncelikle verilerin normalliği kontrol edilmiştir. Bunun için
Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmış ve çarpıklık ve basıklık katsayıları
incelenmiştir. Hem sınıf seviyesi değişkeni hem de cinsiyet değişkeni bakımından verilerde
normal dağılıma uygun olmama durumu meydana geldiği için nonparametrik testler tercih
edilmiştir. Buna göre istatistiksel analizlerde Kruskall Wallis ve Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Ardından veriler sınıf ve cinsiyet değişkeni bakımından incelenmiştir.
Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, sınıf seviyesi bakımından tüm sınıfların
karşılaştırılmasında Kruskall Wallis testi sonuçlarına göre öğrencilerin problem çözmeye
yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı (p>.05) görülmüştür. Bununla birlikte
Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, 5. ve 6. sınıflar arasında 5. sınıflar lehine ve 5. ve 8.
sınıflar arasında yine 5. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık meydana çıkmıştır (p<.05). Cinsiyet
değişkeni bakımından ölçekten elde edilen bulgulara bakıldığında ise kız ve erkek öğrencilerin
problem çözme becerilerine yönelik algılarında gruplar arasında anlamlı bir farklılık ortaya
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konmamıştır (p>.05). Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin problem çözme
becerilerine yönelik algılarının en yüksek 5. sınıflarda olduğu, cinsiyetin ise problem çözme
becerilerine yönelik algıları etkilemediği çıkarımı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Problem çözme becerileri, algı, ortaokul öğrencileri, cinsiyet, sınıf
seviyesi
1. GİRİŞ
Problem sözcüğü istenmeyen ve sıkıntılı durumları ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.
Problem durumu kısa süreli, basit veya uzun süreli olabilir. Farklı problem türleri olmakla
birlikte bu problemler zamanla birikerek daha karmaşık problemler haline gelebilmektedir
(Elkin ve Karadağlı, 2015). Problemler, ekonomik, sosyal, bireysel ya da teknolojik özellikte
olabilir (Şahin, 2004). Her probleme uygulanabilecek tek bir çözüm yolu olmamakla birlikte
her problemin de farklı çözüm yolları olabilmektedir (Özsoy, 2005). Bireysel problem çözme
süreci, problemlere yeni çözümler, yeni fikirler ve yeni yollar meydana getirme sürecidir. Bu
sürecin temelleri daha küçük yaşlarda atılmaktadır (Terzi, 2003).
Problem çözme süreci sadece yetişkinleri değil tüm yaş grubundaki insanları etkileyen ve
gündelik hayatın herhangi bir alanında veya birçok alanda görülebilir. Bu noktadan
bakıldığında problem çözmenin hayatın her alanında her seviyeden insanın karşı karşıya
gelebileceği bir durum olduğu söylenebilir. Öğrenciler açısından düşünüldüğünde ise
çocukların da eğitim- öğretim hayatlarında sık sık problem durumu ile karşı karşıya geldiği
bilinmektedir (Kesicioğlu, 2015). Öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin üstesinden
gelebilmeleri için problem çözme becerilerinin gelişmiş olması önemlidir. Problemle karşı
karşıya gelme durumunda birey önce problemi tanımlar. Ardından problemi çözmek için olası
çözüm yollarını değerlendirir ve bunlar arasından birini seçer. Seçtiği yolun probleme çözüm
olup olmadığını sınar ve bir karar varır (Korkut, 2002). Bu bakımdan problem çözme süreci
bilimsel işlem basamakları gibidir.
Karşılaştığı problemlerin üstesinden gelmek için problem çözme basamaklarını kullanan
bireylerin, problemin üstesinden nasıl gelineceğini öğrendikleri için kendilerine olan güvenleri
daha yüksektir.

Bu nedenle daha çok risk almak isterler. Bu durum, problem çözme

becerilerinin bireysel gelişime katkı sağladığını göstermektedir (Çetin, Evirgen, Şahin,
Özyürek ve Yıldırım, 2018). Öğrencilerin problem çözme süreci ile ilgili kendilerini nasıl
gördüklerinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü bir problemin çözüm sürecinde başarılı olan
öğrencilerin problem çözmeye yönelik olumlu algıları artacağı için farklı problemlerle
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karşılaştıkları zaman da problemleri çözme noktasında daha özgüvenli olacaklardır. Problem
çözme becerilerine yönelik olumlu algıları olan öğrencilerin fen bilimlerinde de daha istekli ve
başarılı olacağı öngörülmektedir. Çünkü fen bilimleri birçok problem durumu içeren geniş
kapsamlı bir derstir. Fen bilimleri güncelik hayatla doğrudan ilişkili bir ders olduğu için ders
sürecinde karşılaşılan problemlerin üstesinden gelinmesi için gündelik hayat problemleri ile
ilişkilendirme önemlidir. Bu noktada öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik
algılarının belirlenmesi, sınıf değişkeni ve cinsiyet bakımından farklılaşmanın olup olmadığını
tespiti, öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir ön basamak
olabilir. Bu araştırmanın amacı ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik
algılarının sınıf değişkeni ve cinsiyet faktörleri bakımından değerlendirilmesidir. Araştırmanın
problemi “ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının sınıf
değişkeni ve cinsiyet faktörleri bakımından farklılık var mıdır?” şeklindedir. Araştırmanın alt
problemleri şu şekildedir:
1. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları sınıf değişkeni
bakımından farklılık göstermekte midir?
2. Ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları cinsiyet değişkeni
bakımından farklılık göstermekte midir?
2. YÖNTEM
Desen
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerinin sorgulanması
amaçlandığı için nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama deseni kullanılmıştır. Tarama
araştırmaları geniş kitlelerin görüşlerinin özelliklerini betimlemeyi hedefleyen araştırmalardır.
Bu araştırma türünde ölçülen değişkenler arasındaki ilişkiler incelenebilir. (Büyüköztürk,
Çakmak, Akgün, Karadeniz, Demirel). Bu araştırma 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar
yarıyılında Erzurum ili Aziziye ve Palandöken ilçesindeki 2 devlet okulu ve 1 özel okul ile
yapılmıştır.
Örneklem
Araştırmanın örneklemini Erzurum il merkezindeki farklı ortaokullarda öğrenim gören 240
ortaokul öğrencisi (5. sınıftan 60 (n=60), 6. sınıftan 60 (n=60), 7. sınıftan 59 (n=59) ve 8.
sınıftan 61 (n=61) öğrenci) oluşturmuştur. Örneklem seçiminde rastgele okullardan veri
toplandığı için rastgele örnekleme kullanılmıştır.
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Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak, İnel Ekici ve Balım’ın (2013) geliştirdiği Ortaokul Öğrencileri
İçin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algı Ölçeği (PÇBAÖ) kullanılmıştır. PÇBAÖ beşli
Likert tipinde, 22 maddeden oluşmakta ve bu maddelerin yedisi ters madde özelliğindedir. İnel
Ekici ve Balım (2013) bu ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısını .88 olarak
belirlemişlerdir. Bu araştırmada ölçeğin güvenirliği yeniden hesaplanmış ve Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı yine .88 olarak tespit edilmiştir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi aşamasında öncelikle verilerin normalliği kontrol edilmiştir. Bunun için
Kolmogorov-Smirnov normallik testi yapılmış ve çarpıklık ve basıklık katsayıları
incelenmiştir. Sınıf seviyesi değişkeni bakımından 5.sınıf verileri normal dağılıma uygun
olmadığı için (5.sınıf için p= .200, p>.05; 6.sınıf için p= .037, p<.05; 7.sınıf için p= .167, p>.05
ve 8.sınıf için p=.051, p>.05) verilerin analizinde nonparametrik testlerden Kruskall Wallis ve
Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Cinsiyet değişkeni bakımından kız ve erkek öğrencilerin
verileri normal dağılıma uygun olmadığı için (kızlar için p=.016, p<.05 ve erkekler için p=.036,
p<.05) verilerin analizinde nonparametrik testlerden Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu kısımda öncelikle sınıf seviyesi değişkeni bakımından elde edilen bulgula sunulmuştur.
Problem çözme algılarında sınıf seviyesi değişkeni bakımından farklılık olup olmadığının
belirlenmesi amacıyla yapılan Kruskall Wallis testi sonuçları Çizelge 1’de verilmiştir.
Çizelge 1. Kruskall Wallis Testi Sonuçları (Sınıf Seviyesi Değişkeni)
Sınıflar

n

Sıra ortalaması

5.sınıf

60

138,41

6.sınıf

60

110,76

7.sınıf

59

121,20

8.sınıf

61

111,79

Sd

X2

p

3

6,145

.105

Çizelge 1’e göre araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, sınıf seviyesi
bakımından öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları arasında anlamlı bir farklılık
olmadığı (p>.05) görülmüştür. Bununla birlikte genel ortalamaya göre (X=85,25) öğrencilerin
problem çözme becerilerine yönelik algılarının yüksek olduğu görülmüştür.
Sınıflar arasında ikili karşılaştırmalarda fark olup olmadığının belirlenmesi için Mann
Whitney U testi yapılmıştır. Mann Whitney U testi sonuçları Çizelge 2’de sunulmuştur.
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Çizelge 2. Mann Whitney U Testi Sonuçları (Sınıf Seviyesi Değişkeni)
Sınıflar
5.sınıf
6.sınıf
5.sınıf
7.sınıf
5.sınıf
8.sınıf
6.sınıf
7.sınıf
6.sınıf
8.sınıf
7.sınıf
8.sınıf

n
60
60
60
59
60
61
60
59
60
61
59
61

Sıra Ortalaması
67,37
53,63
64,23
55,69
67,81
54,30
57,51
62,53
60,62
61,38
62,97
58,11

Sıralar Toplamı
4042,00
3218,00
3854,00
3286,00
4068,50
3312,50
3450,50
3689,50
3637,00
3744,00
3715,50
3544,50

U
1388,000

p
.030

1516,000

.177

1421,500

.034

1620,500

.427

1807,000
1653,500

.905
.443

Çizelge 2’ye göre 5. ve 6. Sınıflar arasında 5. sınıflar lehine ve 5. ve 8. sınıflar arasında yine
5. sınıflar lehine anlamlı bir farklılık görülmüştür (p<.05). Bununla birlikte 5. sınıf
öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının diğer tüm sınıflardan iyi olduğu
belirlenmiştir. Problem çözme becerilerine yönelik algıların en düşük olduğu sınıf seviyesi 6.
Sınıflardır.
Problem çözme becerilerine yönelik algıların cinsiyet değişkeni bakımından farklılaşıp
farklılaşmadığının belirlenmesi için yapılan Mann Whitney U testi sonuçları Çizelge 3’te
sunulmuştur.
Çizelge 3. Mann Whitney U Testi Sonuçları (Cinsiyet Değişkeni)
Cinsiyet
n
Sıra Ortalaması
Sıralar Toplamı
U
Kızlar
6494,000
122
126,27
15405,00
Erkekler
118
114,53
13515,00

p
.190

Çizelge 3’e göre kız ve erkek öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algılarında
gruplar arasında anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>.05). Kız ve erkek öğrencilerin
problem çözme algılarının yüksek olduğu görülmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Problem çözme, 21. yüzyıl becerileri içerisinde yer alan ve 2018 öğretim programlarında
vurgulanan bir beceridir. Günümüzde öğrencilerden sadece okulda verilen bilgileri öğrenmeleri
istenmemekte aynı zamanda, eleştiren sorgulayan ve problem çözen bireyler olmaları
beklenmektedir. Bu noktada öğrencilere üst düzey düşünme becerilerinden biri olan problem
çözme becerisinin kazandırılması, öğrencilerin günlük hayatla feni ilişkilendirmelerini
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kolaylaştıracak, hayatlarının herhangi bir döneminde veya kısmında karşılaşacakları gündelik
hayat problemlerinin çözümünde onlara yol gösterecektir. Problem çözme becerilerine yönelik
çalışmalarda öğrencilerin problem çözme becerilerinin tespiti (İnel, Evrekli ve Türkmen, 2011;
Zeyrek, Gençöz, Bergman ve Lester, 2009), problem çözem becerilerine farklı öğretim yöntem
ve tekniklerinin etkisi (Acar, Tertemiz ve Taşdemir, 2020; Belland, Glazewski ve Ertmer, 2009;
İnce, Mısır, Küpeli ve Fırat, 2018; Reynolds ve Hancock, 2010; Tok ve Sevinç, 2010; Yenice,
Alpak Tunç ve Candarlı, 2019) ortaya konmuştur. Bu araştırmada ise ilgili ölçekler ortaokul
öğrencilerinin gündelik hayatta karşılaşabilecekleri problemlerin çözümü için algıları sınıf
seviyesine ve cinsiyete göre tespit edilmiştir.
Bu araştırmada ortaokul öğrencilerinin problem çözme algılarının sınıf seviyesi ve cinsiyet
değişkenine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ortaokul
öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının genel olarak yüksek olduğu,
problem çözme becerilerine yönelik algıların en yüksek 5. sınıflarda olduğu, 5. ve 6. sınıflar
arasında 5. sınıflar lehine ve 5. ve 8. sınıflar arasında da yine 5. sınıflar lehine anlamlı bir
farklılık tespit edilmiştir. 5. Sınıf öğrencilerinin problem çözme algılarının daha yüksek olması
sorgulama becerilerinden kaynaklanabilir. Literatüre göre öğrencilerin sorgulama becerileri
sınıf seviyesi arttıkça azalmaktadır (Doğan, Han Tosunoğlu, Özer ve Akkan, 2020; İnel Ekici,
2017; Martin, 2003; Okumuş ve Yetkil, 2020). Öğrencilerin merak duygusunun azalmasının
sorgulama becerilerinin de azalmasına neden olduğu düşünmektedir. Bu noktada, problem
çözme algısı da öğrencilerin herhangi bir problem durumunda problemin çözümüne yönelik
istekleri ile ilgili olduğu için sorgulama becerisi ve merakı düşük olan öğrencilerin problem
çözmede de isteksiz olacakları düşünülmektedir. Bu nedenle 5. sınıf öğrencilerinin problem
çözme algılarının daha yüksek olduğu düşünülmektedir. 5. ve 8. sınıf öğrencilerinin problem
çözme algılarında da 5. sınıf öğrencileri lehine bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bu durum,
8. sınıf öğrencilerinin LGS’ye hazırlanmalarından kaynaklanabilir. Sınav stresi, sürekli her
dersle alakalı problem çözümü yapmaları 8. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik
algılarını düşürmüş olabilir. Literatürde bu çalışmanın sonuçlarına benzer şekilde ortaokul
öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarının yüksek olduğu rapor edilmiştir
(Kozikoğlu ve Tunç, 2020). Tüm sınıflar bazında yapılan karşılaştırmada sınıf seviyesi
değişkeni bakımından anlamlı bir farklılık belirlenmemesi de yine literatürle uyuşmaktadır
(Kozikoğlu ve Tunç, 2020).
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine
yönelik algılarına cinsiyetin bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar literatürle
uyumludur (Karaca, Akyol, Karaca ve Can Yaşar, 2016; Kozikoğlu ve Tunç, 2020; Saracaloğlu,
Yenice ve Karasakaloğlu, 2009). Buna göre kız ve erkek öğrencilerin problem çözme
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becerilerine yönelik algılarının benzer olduğu söylenebilir. Bu durum, öğrencilerin
bulundukları bilişsel gelişim dönemi ile ilgili olabilir. Aynı yaşlarda öğrencilerin benzer bilişsel
özelliklere sahip olmaları bu sonucu ortaya çıkarmış olabilir.
Problem çözme becerilerinin gelişmiş olduğu öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini daha kolay
geliştirecekleri ve sürece daha kolay uyum sağlayacağı düşünüldüğü için öğrencilerin problem
çözme becerilerine yönelik algılarının yüksek olması istenen bir durumdur. Bu çerçevede
öğretmenlerin öğrencileri farklı problemlerin çözümü ile karşı karşıya bırakmaları, yaratıcı
çözümler bulmalarında öğrencilere yol göstermeleri, problemlerin çözümü noktasında
öğrencilerine

motive

edici

etkinlikler

yapmalarının

süreci

olumlu

etkileyeceği

düşünülmektedir. Ayrıca problem çözme becerileri fen bilimleri ile doğrudan ilgili olduğu için
fen bilimleri derslerinde öğrencilerin günlük hayat problemleri ile fen problemlerini
ilişkilendirip bağlam kurmalarının sağlanmasının öğrencilerin problem çözme becerilerine
yönelik algılarına olumlu yönde etki edeceği öngörülmektedir. Yine, yapılandırmacı felsefeye
uygun farklı öğretim model, yöntem ve tekniklerinin ve farklı duyu organlarına hitap eden
çeşitli materyallerin derslere birlikte kullanılmasının öğrencilerin karşılaştıkları problemlerin
çözümünü kolaylaştırıcı bir etki edeceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA
Acar, D., Tertemiz, N., & Taşdemir, A. (2020). STEM eğitimi ile öğrenim gören öğrencilerin
matematik ve fen bilimleri problem çözme becerileri ve başarıları arasındaki ilişkinin
incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 12-23.
Belland, B. R., Glazewski, K. D., & Ertmer, P. A. (2009). Inclusion and problem-based
learning: roles of students in a mixed-ability group. Research in Middle Level Education,
32(9), 1-19.
Doğan, N., Han Tosunoğlu, Ç., Özer, F., & Akkan, B. (2020). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel
sorgulama görüşleri: Cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenlerinin incelenmesi.
Pamukkale

Üniversitesi

Eğitim

Fakültesi

Dergisi,

49,

162-189.

https://doi.org/10.9779/pauefd.515080
Elkin, N., & Karadağlı, F. (2015). Evaluation of problem-solving skills of university
students. Adıyaman University Health Science Journal, 1(1), 11-18.
İnce, K., Mısır, M. E., Küpeli, M. A., & Fırat, A. (2018). 5. sınıf fen bilimleri dersi yer
kabuğunun gizemi ünitesinin öğretiminde STEM temelli yaklaşımın öğrencilerin
problem çözme becerisi ve akademik başarısına etkisinin incelenmesi. Journal of STEAM
Education, 1(1), 64-78.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 185

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

İnel Ekici, D. (2017). Ortaokul öğrencilerinin bilimsel sorgulama becerileri algılarını etkileyen
faktörlerin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(2), 497-516.
İnel Ekici, D., & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine
yönelik algı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,
9(1), 67-86.
İnel, D., Evrekli, E., & Türkmen, L. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının problem çözme
becerilerinin araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 167178.
Karaca, N. H., Akyol, T., Karaca, L., & Can Yaşar, M. (2016). Okul öncesi öğretmen
adaylarının problem çözme becerileri ve benlik saygılarının bazı değişkenlere göre
incelenmesi. Afyon Kocatepe University Journal of Social Sciences, 18(1), 199-220.
Kesicioğlu, O. S. (2015). Okul öncesi dönem çocukların kişilerarası problem çözme
becerilerinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 40(177).
Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 23(23).
Kozikoğlu, İ., & Tunç, M. (2020). Ortaokul öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı
düşünme eğilimleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 87-101. https://doi.org/10.17679inuefd.433824
Martin, A. J. (2003). The student motivation scale: further testing of an instrument that
measures school students’ motivation. Australian Journal of Education, 47(1), 88-106.
Okumuş, S., & Yetkil, K. (2020). Ortaokul öğrencilerinin sorgulama becerilerinin
değerlendirilmesi.

Bayburt

Eğitim

Fakültesi

Dergisi,

15(30),

508-526.

https://doi.org/10.35675/befdergi.740348.
Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
Özyürek, A., Çetin, A., Şahin, D., Yıldırım, R., & Evirgen, N. (2018). Okul öncesi dönem
çocuklarda problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi.
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3(2), 32-41.
Reynolds, J. M. ve Hancock, D. R. (2010). Problem-based learning in a higher education
environmental biotechnology course. Innovations in Education and Teaching
International, 47(2), 175-186.
Saracaloğlu, A. S., Yenice, N., & Karasakaloğlu, N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve
problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 187-206.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 186

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Şahin, Ç. (2004). Problem çözme becerisinin temel felsefesi. Atatürk Üniversitesi Kazım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 160-171.
Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişiler arası problem çözme beceri algıları. Türk
Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 221-232.
Tok, E., & Sevinç, M. (2010). Düşünme becerileri eğitiminin eleştirel düşünme ve problem
çözme becerilerine etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 67-82.
Yenice, N., Alpak Tunç, G., & Candarlı, F. (2019). Fen Eğitiminde TGA uygulamasının 6. sınıf
öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. İnönü
Üniversitesi

Eğitim

Bilimleri

Enstitüsü

Dergisi,

6(11),

16-27.

https://doi.org/10.29129/inujgse.455848
Zeyrek, E. Y., Gençöz, F., Bergman, Y., & Lester, D. (2009). Suicidality, problem-solving
skills, attachment style, and hopelessness in Turkish students. Death Studies, 33(9), 815827.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 187

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

DEMOGRAFİK YAŞLANMA SÜRECİNDE BEŞERİ SERMAYE OLUŞUMU VE
POZİTİF DIŞSALLIK SORUNU

Şenol ÖZTÜRK1
1

Kırklareli Üniversitesi, İİBF, https://orcid.org/0000-0002-0124-3130

ÖZET
Sanayileşmiş batılı ülkelerde başlayan demografik dönüşüm süreci diğer gelişmekte olan
ülkelerde de etkili olmakta ve bu sürecin son aşamasında meydana gelen nüfusun yaşlanması
olgusu ülke ekonomileri için ciddi risk potansiyeli sunmaktadır. Demografik yaşlanma
sürecinde ücret gelirlerinin ve tasarrufların azalması sonucunda finansal piyasalarda
durgunlaşma yaşanacağı, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki kamu harcamalarının artacağı,
artan kamu harcamaları nedeniyle bütçe dengesinin bozulacağı ve borçlanmaların artacağı,
çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalması sonucunda iş gücü
piyasalarında işgücü açığının oluşması, yaşlanan işgücünün verimliliğinde düşüş ve tüketim
kalıplarındaki değişme nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlayacağı öngörülmektedir.
Ülkeler nüfusun yaşlanmasını engellemek ve yaşlanmanın yol açtığı sorunları telafi etmek için
başta doğum artışını teşvik edecek nitelikte aile ve işgücü piyasası politikaları ile yaşlı işgücü
arzını ve verimliliğini artırmak için sağlık, eğitim, yaşam boyu öğrenme stratejileri, yaşlılar için
daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması, emeklilik sistemlerinde maliyet
azaltmaya yönelik reformlar ve işgücü göçünü kolaylaştırıcı düzenlemeler gibi politikaları
hayata geçirmektedir. Diğer taraftan nüfus ve sosyal refah konusunda pro-natalist ve antinatalist yaklaşımlar birbirine zıt öngörüler ortaya koymakla birlikte, doğurganlık oranlarını
artırmak dışındaki politikaların etkinliği ise belirli nedenlerle sınırlılıklar ve belirsizlikler
içermektedir.
Birçok çalışmada uygun şartlar gerçekleşmiş olsaydı ebeveynlerin sahip oldukları çocuk
sayısının artacağı ortaya konulmakta ve demografik geçiş kuramı kapsamında doğurganlık
oranın azalması temel olarak sahip olunan her bir çocuğun doğrudan ve dolaylı maliyeti ile
açıklanmaktadır. Bu gerçeklikler göz önüne alındığında; doğrudan ve dolaylı bireysel
maliyetlere katlanmaktan kaçınarak çocuk yetiştirmeyen ebeveynler karşısında, bireysel
maliyete katlanarak beşerî sermaye niteliği yüksek çocuk yetiştirmek sosyal fayda-pozitif
dışsallık olgusuna yol açan bir durum olarak görülmelidir. Bu durum özellikle kamusal çocuk
ve aile yardımlarının ve eğitim sübvansiyonlarının yetersiz olduğu durumlarda daha olasıdır.
Literatürde yaşlanmaya karşı politikalar ele alınmakla birlikte, işgücünün yaşlanmasının bir
kamusal mal olarak beşerî sermaye üretiminin sosyal fayda-pozitif dışsallık etkisini orantısız
biçimde artırma ve bu sosyal faydanın kamu ekonomisindeki bedavacılık sorunu oluşturma
boyutu çok fazla ilgi görmemektedir. Bu çalışma meselenin pozitif dışsallığın içselleştirilmesi
boyutunu ele almakta ve bu konuda politika geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Demografik Yaşlanma, İşgücünün Yaşlanması, Beşerî Sermaye, Pozitif
Dışsallık, Nüfus Politikası,
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FORMATION OF HUMAN CAPITAL AND PROBLEM OF POSITIVE
EXTERNALITY IN THE DEMOGRAPHIC AGING PROCESS
ABSTRACT
The demographic transformation process that started in industrialized western countries is also
effective in developing countries, and the aging phenomenon that occurs in the last stage of this
process presents a serious risk potential for the economies of the countries. In the demographic
aging process, the envisaged developments are as follows: stagnation in financial markets as a
result of the decrease in wage incomes and savings, increase of public expenditures in health
and social security, the deterioration in budget balance and public debts due to increased public
expenditures, labor shortage due to the decrease in the ratio of the working age population to
the total population, slowdowns in economic growth due to the decrease in the productivity of
the aging workforce and the change in consumption patterns.
In order to prevent the aging of the population and to compensate for the problems caused by
aging, countries have been implementing following policies: family and labor market policies
that will encourage the increase in births, health, education, lifelong learning strategies to
increase the labor supply and productivity of the elderly, and to create a healthier and safer
working environment for the elderly, cost-reducing reforms in pension systems and regulations
to facilitate labor migration. On the other hand, although pro-natalist and anti-natalist
approaches on population and social welfare reveal contradictory predictions, the effectiveness
of policies other than increasing fertility includes limitations and uncertainties for certain
reasons.
In many studies, it is revealed that the number of children the parents have would increase if
the appropriate conditions were met, and the decrease in the fertility rate within the scope of
the demographic transition theory is basically explained by the direct and indirect costs of each
child owned. Considering these realities; raising a child with high human capital quality by
bearing individual costs should be seen as a situation that leads to the phenomenon of social
benefit-positive externality. This is particularly likely where public child and family benefits
and educational subsidies are insufficient.
Although policies against aging are discussed in the literature, the extent to which the aging of
the workforce disproportionately increases the social benefit-positive externality effect of
human capital production as a public good and that this social benefit creates a free-riding
problem in the public economy does not receive much attention. This study deals with the
internalization dimension of positive externality and emphasizes the importance of policy
development in this regard.
Keywords: Demographic Aging, Aging of the Workforce, Human Capital, Positive
Externality, Population Policy,

1.GİRİŞ
Yaşlanma hem geleneksel toplumda hem de sanayileşmiş toplumlarda var olan ve mevcut
sosyal koruma mekanizmaları ile üstesinden gelinen bir sosyal risk iken, demografik
yaşlanmada sorun toplumda yaşlı bireylerin artmasından ziyade, oransal olarak genç işgücünün
azalması ve toplumsal sistemlerin sürdürülebilirliğini tehdit edecek şekilde genç ve yaşlı nüfus
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oranının bozulmasıdır. Diğer taraftan kentleşme sonucunda çekirdek aileler için çocuk bakım
hizmetlerinin kamu ve özel sektör kurumları tarafından yerine getirilmesi ve teknolojik
gelişmelerin yaşlı nüfusun becerisini eskitmesi, yaşlıların toplumsal konumlarını kaybetmesine
yol açmıştır (Karakaya, 2020:26).
Demografik yaşlanmanın yol açtığı sorunlar genel olarak üç temel alanda ortaya çıkarken
çözüm için geliştirilen politikalarda bu alanlarla ilişkilidir. Bunların ilki ve en temel sorun genç
işgücünün yetersizliği ve işgücünün ortanca ve ortalama yaşının yükselmesidir. İkinci olarak
artan yaşlı nüfusun sosyal güvenlik harcamalarının artmasıdır. Üçüncü olarak artan yaşlı
nüfusun sağlık ve diğer bakım hizmetlerinin sağlanmasıdır. İlk sorun için göç ve doğurganlık
oranlarını artırmaya yönelik politikalara ile yaşlı işgücünü istihdam edilebilir kılmaya yönelik
politikalara başvurulurken, ikinci sorun için sosyal güvenlik reformları ile harcamaları
azaltmaya veya kaynak oluşturmaya yönelik politikalara başvurulmaktadır. Üçüncü sorun alanı
için ise aktif yaşlanmaya yönelik sosyal politikalar kapsamında bir takım sosyal yardım ve
hizmet programlarının geliştirilmesi yoluna gidilmektedir. Aktif yaşlanmanın bir unsuru olarak
yaşlı nüfusun istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar ise tüm sorun alanlarının ortak
politikası olarak kabul edilebilir.
Sosyal koruma ve aktif yaşlanmaya yönelik politikalar gelişmiş bir sosyal devlet olmanın gereği
olsalar da ikincil sorun alanına yönelik oldukları için sorunu temelden çözme yerine
semptomları gidermeye yöneliktirler. Buna karşılık çalışma çağı içinde genç nüfusu artırmaya
yönelik politikalar birincil sorun kaynağına yönelik olması bakımından çok daha etkili ve
öncelikli olarak gerçekleştirilmesi gereken politikalardır.
Demografik yaşlanma karşısında nüfus artış hızının ve genç işgücü oranın korunması
meselesinde pro-natalist ve anti-natilist politikaların etkinliği tartışması söz konusudur. Bu
noktada, pro-natalist politikanın gerekliliğini ortaya koyan araştırmalar olduğu gibi, nüfus artış
hızının kıt kaynaklar sorunu nedeniyle sürdürülemez olduğunu ve teknolojideki gelişmelerin
etkisi ile artan emek verimliliğinin işgücündeki yaşlanmayı telafi edeceğinin iddia eden nicel
araştırmalar da bulunmaktadır.
Bununla birlikte AB, OECD gibi örgütlerin politika tavsiyeleri ve gelişmiş batılı ülkelerin
uygulamaları dikkate alındığında, demografik yaşlanmanın hızlanması, yol açtığı sorunların
ölçeğinin büyümesi ve toplumsal maliyetlerinin önemli boyutlara ulaşması, bir toplumsal
kurum olarak aileyi ve ailenin toplumun devamına yönelik işlevini toplumların sosyal refahı
için kritik bir öneme getirmekte ve gelecek nesiller için toplumun ihtiyacını karşılayacak
niteliklerde insan yetiştirmeyi kamu ekonomisinin pozitif dışsallık olgusu kapsamına
sokmaktadır.
Çalışma demografik yaşlanma olgusuna kamu ekonomisinde sosyal refahı gerçekleştirme de
önemli bir konu olan kamusal malların üretiminde ve tüketiminde sosyal fayda-pozitif dışsallık
ve bedavacılık meselesi perspektifinden yaklaşılması gerektiğini vurgulamakta ve bu konunun
literatürde tartışılması sağlamayı amaçlamaktadır.

2.YAŞLANMA VE DEMOGRAFİK YAŞLANMA
Yaşlanma fizyolojik, psikolojik, zihinsel boyutlardaki değişimle ilgili olması ve bu boyutların
bireyler tarafından algılanma derecesi ile ilişkili olması nedeniyle kesin bir tanımının
yapılmasının zor olduğu bir kavramdır. Bireyin kendisine ve topluma olan farklı etkileri

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 190

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

nedeniyle yaşlanma tıp, psikoloji, hukuk, sosyal politika, sosyoloji gibi disiplinlerin ilgi alanına
girmekte ve bu alanların yaşlanmaya yönelik tanımlamaları söz konusu olmaktadır (Yumurtacı,
2013:11).
Kronolojik yaşlanmayı takiben biyolojik olarak gerçekleşen yaşlanma sürecinde organizmanın
fiziksel ve ruhi yetilerinde çevreye uyumu olumsuz yönde etkileyecek kayıplar meydana
gelmektedir. Bununla birlikte bu kayıpların zamanlaması veya şiddeti bireyden bireye
farklılaşabilmekte olduğu gibi, her toplumun yaşlılığa yaklaşımı da değişebilmektedir (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2018:5).
Demografik yaşlanma ise toplumsal yapıyla ilgili bir olguyu ifade etmekte ve ortalama yaşam
süresinin uzaması ve doğurganlığın azalması sonucunda toplam nüfus içinde genç nüfusun
payının azalması ve yaşlı nüfusun payının artması durumudur (T.C. Kalkınma Bakanlığı,
2018:6).
BM 60 yaş üzeri nüfusu yaşlı olarak kabul ederken; 60-69 yaş aralığını genç yaşlılık, 70-79 yaş
aralığını ileri yaşlılık ve 80 yaş üstünü ise çok ileri yaşlılık dönemi olarak belirlemiştir. DSÖ
ise 65 yaş üzeri nüfusu yaşlı olarak kabul ederken; 65-74 yaş arasını genç yaşlılık, 75-84 yaş
arasını ileri yaşlılık ve 85 yaş üzerini çok ileri yaşlılık dönemi olarak sınıflandırmıştır (Çuhadar,
2019:87).
2017 yılında DSÖ yaşlı nüfusun ve ortalama yaşam süresinin artması nedeniyle yaş gruplarını
tanımlayan yaş aralıklarını yeniden belirleyerek 18 yaş altını ergen, 18-65 yaş arasını genç, 6679 arasını orta yaş ve 80-99 arasını yaşlı olarak sınıflandırmıştır (Uyanık ve Başyiğit, 2018:
277).
Nüfusun yaşlanması sürecinde 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki ağırlığına göre
toplumlar genç, olgun, yaşlı ve çok yaşlı şeklinde sınıflandırılmaktadır. Buna göre 65 yaş üzeri
nüfusun oranı %4’ten az olan toplum genç, %4-7 arasında olanlar olgun, %7-10 arasında olanlar
yaşlı ve %10’un üzerinde olanlar çok yaşlı toplumlar olarak nitelenmektedir (Uyanık ve
Başyiğit, 2018: 278).
Demografik yaşlanma sürecinde işgücünün yaş ortalaması artarken daha önce yaşlı olarak kabul
edilen ve genellikle işgücü piyasası dışına çıkan yaş gruplarındaki nüfusun istihdamı artmaya
başlamıştır. Yaşlı çalışan-işçi kavramı genel olarak 60-75 yaş arasındaki işgücünü ifade
etmekle birlikte bazı çalışmalarda alt sınır 40 yaşa kadar düşürülebilmektedir. Bununla birlikte
işgücü piyasasına katılımla ilgili literatürde ortak biçimde işgücüne katılımın düşmeye
başladığı bir eşik olarak 50-55 yaş ve üzeri çalışanların yaşlı çalışan olarak kabul edildiği
görülmektedir (Karakaya, 2020:49; Özen ve Özbek, 2017:552).

3.DEMOGRAFİK DÖNÜŞÜM KURAMI
1930’lu yıllarla birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin nüfus yapılarında meydana gelen
değişimleri inceleyen araştırmalara dayanarak demografik dönüşüm kuramı geliştirilmiştir. Bu
kurama göre ekonomik gelişme ve toplumsal yapılarda meydana gelen dönüşümler neticesinde
ülkeler daha öncesinde yüksek ölüm ve doğum oranlarına sahip toplumsal yapıdan, önce düşük
ölüm görece yüksek doğum oranları ile nüfusun arttığı bir yapıya ve sonunda ise daha da azalan
doğum oranları ile nüfus artış hızının giderek azaldığı ve düşük ölüm oranları ile ortalama
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yaşam ömrünün arttığı ve nüfusun yaşlandığı bir yapıya geçiş sürecini yaşayacaklardır
(Çuhadar, 2019:9).
Demografik geçiş sürecinde önce ölüm oranlarının hızlı bir düşüş göstermesi, buna karşılık
doğum oranlarının belirli bir süre sonra önce yavaş fakat ilerleyen dönemlerde daha hızlı bir
oranda düşmesi çalışan nüfusun toplam nüfus içinde belirli bir dönem için en yüksek seviyeye
çıkmasına neden olmaktadır (Kalafatçılar, 2019: 7). Demografik fırsat penceresi olarak
tanımlanan bu dönem, demografik dönüşüm sürecinin ikinci aşamasının sonuna doğru nüfus
yaşlanırken, henüz bağımlı nüfusun ekonomik risk oluşturacak seviyeye ulaşmadığı fakat
çalışma çağındaki nüfusun yani işgücünün en yüksek orana ulaştığı durumu ifade etmektedir
(Çuhadar, 2019:44).
Demografik dönüşüm süreci boyunca genç bağımlı nüfus azalırken, önce çalışma çağındaki
nüfus toplam nüfus içinde ağırlık olacak, fakat ilerleyen dönemlerde ise nüfus piramidinin
ortasındaki nüfus zamanla yaşlı nüfusa dönüşeceğinden yaşlı bağımlı nüfus toplam nüfus içinde
ağırlıklı olmaya başlayacaktır. Doğum ve ölüm oranlarının istikrarlı biçimde azalma eğilimini
koruduğu bu süreçte nüfus piramidi tersine bir şekil alacaktır.
Avrupa ülkelerinde 19. yüzyılda gelişmekte olan ülkelerde ise 20. Yüzyılın ortalarında başlayan
demografik dönüşüm sürecinin 21. Yüzyılda tüm dünyada tamamlanması beklenmektedir
(Kurtkapan, 2019:31). Fakat Sahra-altı Afrika ülkelerinin ise bu sürecin dışında kalacağı ve 21.
Yüz yıla kadar nüfus artışını koruyacağı öngörülmektedir (Gürsoy-Çuhadar, 2020:366).
Gelişmekte olan ülkelerin demografik dönüşüm sürecine yeni başlamalarına rağmen,
sanayileşmiş batılı ülkelerin 50-100 yıllık bir periyotta yaşadıkları bu dönüşümün gelişmekte
olan ülkelerin 20-30 yıl gibi daha kısa bir zaman diliminde tamamlayacakları ve bu ülkelerde
demografik dönüşümün etkisinin daha hızlı ve şiddetli tezahür edeceği öngörülmektedir
(Gürsoy-Çuhadar, 2020:367).
Şöyle ki, sanayileşmiş batılı ülkelerde demografik yaşlanma ekonomik kalkınmanın
tamamlanmasını takiben ortaya çıkarken, gelişmekte olan ülkeler bu dönüşümü ekonomik
kalkınmayı tamamlamadan yaşamaya başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları yüksek
katma değerli ekonomik yapısı bu ülkelerin göç ile ihtiyaç duydukları işgücü kaynağını
sağlamalarını mümkün kılarken, sahip oldukları zenginlik seviyeleri ise sosyal koruma için
gerekli harcamaları daha kolay gerçekleştirmelerini mümkün kılmaktadır. Buna karşılık
gelişmekte olan ülkeler her iki durum için dezavantajlara sahiptir. Bu nedenle gelişmiş ülkelerin
yüksek katma değer üreten ekonomik yapıları demografik dönüşümün etkilerini şu ana kadar
telafi edebilirken, gelişmekte olan ülkeler için bu durumun daha büyük bir tehdit oluşturması
öngörülmektedir (Uyanık, 2017a: 74).
Demografik dönüşüm temel olarak sanayi devrimi sonucunda meydana gelen toplumsal
yapıdaki dönüşümler sonucu gelir seviyesinin artması, sağlık hizmetlerine erişimin artması,
teknolojideki ilerlemeler ve eğitim süresinin uzaması ve kadınların işgücüne katılımının artması
gibi toplumsal yapıdaki gelişmeler nedeniyle doğurganlık hızının düşmesinden
kaynaklanmaktadır (Seyhun, 2006:5). Söz konusu dönüşümler çocuk sahibi yetiştirmenin
doğrudan ve dolaylı-fırsat maliyetini artırmış ve ebeveynlerin doğurganlık hızını düşürecek
şekilde nicel olarak daha az sayıda fakat nitel olarak daha yüksek beşerî sermaye potansiyeline
sahip çocuğa sahip olma eğilimini artırmıştır (Attar, 2013:11; Tunalı, 2015: 10).
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Bazı çalışmalar bu dönüşüm şablonunun Türkiye için de geçerli olduğunu öne sürmektedir
(Attar, 2013:11). Türkiye’de doğurganlığı belirleyen sosyo-ekonomik şartlar ve bireysel
özellikleri açıklamaya yönelik yapılan çalışmalarda eğitim ve beşerî sermaye seviyesi ve
işgücüne katılım eğilimi yüksek olan ailelerin çocuk yapma eğilimlerinin daha düşük olduğu
ortaya konmuştur (Attar, 2015:5). Eğitim faktörü ile ilgili olarak hem erkek hem de kadınların
eğitim düzeyindeki artış doğurganlığı azaltan bir unsur iken, kadınların eğitim düzeyinin
doğurganlık üzerindeki etkisinin erkeklerin eğitim düzeyinden daha büyük olduğu ortaya
konmuştur (Selim ve Üçdoğruk, 2005:57).
4.YAŞLANMA GÖSTERGELERİ
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğum oranları yarı yarıya düşerek nüfus yapısı toplam
nüfus içinde gençlerin oranın azaldığı ve yaşlıların oranının arttığı bir yapıya dönüşmüştür
(Karakaya, 2020:5). Dünya ortalaması olarak doğuşta yaşam beklentisi, 1960 ile 2015 arasında
52,6 yıldan 71,9 yıla yükselmiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018:8).
İkinci dünya savaşından 2000’lerin başına kadar yaşlı nüfus 3,2 kat artarken, toplam nüfusun
bu dönemdeki artışı, 2,4 kat olarak gerçekleşmiştir (Uyanık, 2017a: 73). 2000 sonrası dönemde
ise Dünya nüfusu yıllık ortalama %1,2 oranında artarken, dünya genelindeki yaşlı nüfusun
yıllık artış hızı ortalama %2,6’dır ve yapılan projeksiyonlar diğer yaş grupları ile yaşlı nüfus
arasındaki artış hızı arasındaki farkın 2050 yılına kadar büyüyerek devam edeceğini ortaya
koymaktadır (Rakıcı ve Yılmaz, 2016: 68).
2000 yılında %6,9 olan Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa oranının 2030
yılında %12’ye yükselmesi beklenmektedir (Tekin ve Kara, 2018: 222). Buna karşılık
ekonomilerin işgücü ihtiyacını karşılayan ve yaşlı bağımlı nüfusun bakımını üstlenen 15-64 yaş
aralığındaki çalışma çağındaki nüfusun 65 yaş ve üzeri bağımlı nüfusa oranı dünya ortalaması
olarak 1950-2009 yılları arasında 12’den 9’a düşmüş olup 2050 yılına kadar 4’e düşeceği
öngörülmektedir (Uyanık, 2017a: 78). Yaşlanma sorununu en erken ve yoğun biçimde yaşayan
Avrupa ülkeleri çalışma çağındaki nüfusun azalması sürecini 2000’lerin başlarında yaşamaya
başladılar (Gündoğan, 2001:98). 2050 yılında yaşlı bağımlılık oranının Dünya genelinde %25,
gelişmiş ülkeler için %46 ve gelişmekte olan ülkeler için %22,3 olması beklenmektedir (T.C.
Kalkınma Bakanlığı, 2018:13).
2017 yılı verilerine göre yaşlanma sorununu en fazla yaşayan ülkeler gelişmiş batılı ülkelerde
65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki payı %18, daha az gelişmiş ülkelerde %7, en az
gelişmiş ülkelerde ise %4’tür (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2018:7).
AB-27 genelinde 0-14 yaş gurubunun toplam nüfusa oranı 1990 yılında %19,5 iken bu oran
2010’da %15,6’ya düşmüştür. Oranın 2060 yılında %14,3’e düşeceği öngörülmüştür (Erol,
2012:64). 65 ve üzeri yaş grubunun toplam nüfus içindeki payı ise 1990 yılında %13,7 iken
2010 yılında yükselerek %17,4 olmuş ve 2060 yılında %29,5’e yükseleceği öngörülmektedir
(Erol, 2012:64-65). Bu iki nüfus dilimindeki değişmenin sonucu olarak yaşlı nüfus bağımlılık
oranı 1990 yılında %20,6 iken 2010 yılında 25,9’a çıkmış ve 2060 yılında ise %52,55’e
yükseleceği öngörülmektedir (Erol, 2012:65).
İşgücünün yaşlanması ile ilgili bir gösterge olarak 1970'e kadar 21,5'e kadar düşen medyan yaş,
sonrasında artışa geçerek 2020 itibariyle 30,9 olmuştur. 2045 yılında ise 35'in üstüne çıkacağı
öngörülmektedir (https://population.un.org/wpp/dataquery/).
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Çizelge 1: Dünya Genelinde Yaş Gruplarına Göre Nüfusun Değişimi
Yaş Grubu / Yıl 1950
2017
2030
2050
0-14
34,3
25,9
23,7
21,3
15-59
57,8
61,3
59,9
57,4
60+
8,0
12,7
16,4
21,3
65+
5,1
8,7
11,7
15,8
80+
0,6
1,8
2,4
4,3
Kaynak: UN, World Profiles of Ageing 2017,
https://population.un.org/ProfilesOfAgeing2017/index.html
Çizelge 2: Dünya’da Temel Demografik Göstergelerin Gelişimi
Yıllar

Nüfus Artış
Hızı - %

Doğurganlık Ortanca
Oranı
Yaş

Doğumda
Yaşlı
beklenen
Bağımlılık
Yaşam
Oranı
Süresi
1960
1,82
4,9
23
52,25
8,59
1970
2,07
4,93
22
58,5
9,27
1980
1,79
3,86
23
62,8
10,02
1990
1,81
3,44
24
65,4
10,1
2000
1,35
2,78
26
67,5
10,91
2010
1,24
2,58
28
70,5
11,56
2019
1,08
2,51
29,8
72,5
13,94
Kaynak: Karakaya, Halime, (2020), Gümüş Ekonomi Ve Aktif Yaşlanma Bağlamında
İşkur’un Rolü Ve Alınması Gereken Önlemler, Uzmanlık Tezi, T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara, s.11.
5.YAŞLANMANIN YOL AÇTIĞI SORUNLAR VE YAŞLANMAYA YÖNELİK
POLİTİKALAR
Demografik dönüşüm sürecinde artan yaşlı nüfusla ücret gelirlerinin ve tasarrufların azalması
sonucunda finansal piyasalarda durgunlaşma yaşanacağı, sağlık ve sosyal güvenlik alanındaki
kamu harcamalarının artacağı, artan kamu harcamaları nedeniyle bütçe dengesinin bozulacağı
ve borçlanmaların artacağı, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalması
sonucunda iş gücü piyasalarında işgücü açığının oluşması, yaşlanan İşgücünün işgücü
verimliliğinde düşüş ve tüketim kalıplarındaki değişme nedeniyle ekonomik büyümenin
yavaşlayacağı öngörülmektedir (Seyhun, 2006:27-31; Günsoy ve Tekeli, 2015:40-41).
Bu noktada yaşlanmanın ekonomik büyümeye etkileyecek en kritik kanalların işgücünün
verimliliğindeki düşme ve nüfusun yaratıcılık ve yenilikçilik kapasitesinin zayıflaması olacağı
belirtilmektedir (Rouzet et. al, 2019:16).
Sosyal devlet anlayışının gelişimi ile yaşlılara kamusal desteklerin kurumsallaşması ve norm
haline gelmesi çocuk sahibi olma motivasyonunu azaltan bir unsur olarak görülmekle birlikte,
yoksulluk ve modernleşen yaşam tarzının yanısıra çocuk sayısının azalması da ayrıca yaşlılıkta
kamusal desteğe duyulan ihtiyacı artıran bir unsur olarak kabul edilebilir (Eser & Küçük Aksu,
2021:546). Bu nedenle yaşlanma sürecinde bu tür hizmetlere olan ihtiyacın artacağı kesindir.
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Nüfusun yaşlanmasının genel olarak ekonomiler için sorun oluşturacağına yönelik
projeksiyonlarla birlikte, çalışma çağındaki nüfusun toplam nüfus içindeki payının arttığı
dönemlerde çocuk bağımlı nüfusun azalması çocuk başına yapılacak eğitim harcaması
miktarını artırarak beşerî sermayenin geliştirilmesini mümkün kılarak ülkeler için bir fırsat
penceresi de sunmaktadır (Kalafatçılar, 2019: 15). Bununla birlikte, bu güçlenen beşerî sermaye
yenilenmediği taktirde belirli bir zaman diliminden sonra yaşlanarak tükeneceği için bu
durumun geçici olacağı ortadadır.
Yaşlanan nüfus yapısı ayrıca yeni iş fırsatları da doğurmaktadır. Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak ortaya çıkan piyasaları gümüş ekonomi kavramı tanımlamaktadır.
Buna göre yaşlanma ekonomileri bir yandan olumsuz olarak etkilerken gümüş ekonomi yeni
gelir fırsatları sunmaktadır (Karakaya, 2020:33).
Demografik yaşlanma sorunları ile karşı karşıya olan ülkelerin bu sorunları ortadan kaldırmak
veya etkilerini azaltmak için çok farklı alanlara yönelik politikalar uyguladıkları görülmektedir.
Bu politikalar genel olarak;
Doğum artışını teşvik politikaları,
Yaşlı işgücü arzını ve verimliliğini artırmak için teşvik düzenlemeleri, sağlık, eğitim ve yaşam
boyu öğrenme stratejileri, yaşlılar için daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturulması,
Emeklilik sistemlerinde maliyet azaltma amaçlı vergi oranlarını yükseltme ve emekli aylığı ve
sağlık yardımlarını azaltmaya yönelik reformlar,
Ölüm nedeni olan belirli hastalıklara karşı önleyici sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve
İşgücü göçünü kolaylaştırıcı düzenlemelerden oluşmaktadır (Gökbunar ve Koç, 2009:18;
Seyhun, 2006:32-37; Ülger, 2018: 31; Gündoğan, 2001:103; Eser & Küçük Aksu, 2021:546-7;
Uyanık, 2017b: 88).
Demografik yaşlanmanın hızlanması ve bu dönüşümün yıkıcı sosyo-ekonomik etkileri
nedeniyle geçmiş yıllarda nüfus politikasını müdahale etmeme olarak belirleyen OECD
ülkelerinin çoğunluğu 2000’li yıllarla birlikte bu politikalarını pro-natalist olarak değiştirmek
zorunda kalmıştır. Şöyle ki, 1970’li yıllarda OECD üyesi ülkeler içinde nüfus politikası olarak
doğurganlık seviyesini muhafaza etme veya artırma politikası uygulayan sadece 7 ülke
bulunurken, bu sayı 2009 yılına gelindiğinde 23’e çıkmıştır (Eryurt, Canpolat ve Koç,
2013:148). Yaşlanma sorunu yaşayan AB ülkeleri, aralarında uygulama farklılıkları olmakla
birlikte, çocuk yetiştirmenin doğrudan ve dolaylı maliyetlerine destek politikalarını da
kapsayacak şekilde aile politikalarını uygulamakta ve AB bu politikaların uygulanmasını salık
vermektedir (Letablier et al, 2009:7-9).

6.BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
Demografik yaşlanmanın küresel bir mesele haline gelmesiyle eş zamanlı olarak 1980’li
yıllarda geliştirilen içsel büyüme modellerinde daha önceki neoklasik büyüme anlayışında yeri
olmayan beşerî sermaye bir faktör olarak yer almış ve uzun dönemli büyümede beşeri
sermayenin fiziki sermayeden daha da önemli olduğu vurgulanmıştır (Kibritçioğlu,
1998:214,223).
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İçsel büyüme modelleri nüfus artışı ve beşer sermaye birikimi ekonomik büyümeyi belirleyen
faktörler arasında yer almaktadır. Buna göre doğurganlık oranıyla beşerî sermaye stoku arttıkça
getirisi de artmaktadır. Ebeveynlerin çocuk sahibi olma kararı zamanın alternatif maliyeti ile
eğitim ve sağlık harcamalarının bir fonksiyonu olarak alınmaktadır. Bu noktada getiriyi
sağlayan çocuk sayısının fazlalığından ziyade ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak insana
yapılan yatırım sonucunda oluşan beşerî sermayedir (Ercan, 2002:131).
İçsel büyüme modellerinde hükümetlerin eğitime ve teknolojik altyapının geliştirilmesine
yapacakları her türlü yatırımın- okul binaları, araştırma laboratuvarları, öğretmen yetiştirme ve
istihdamı- yanısıra hane halklarının eğitim ve öğrenime ayırdıkları/harcadıkları zaman da beşeri
sermaye birikimini sağlayacak unsurlar arasında yer verilmiştir. (Kibritçioğlu, 1998:225).
İçsel büyüme teorisi beşerî sermayenin üretimdeki rolü nedeniyle eğitimle ilgili kamu
politikalarına büyüme alanında önem atfetmekte ve kritik alanlarda teşvik politikalarının
öneminin artacağını varsaymaktadır (Kar ve Taban, 2003:152). Bununla birlikte beşeri sermaye
birikiminin sağlanması için öncelikle yeterli insan gücünün olması bir ön şart olduğu gibi, kamu
kaynaklarının tahsisinden önce veya bunları tamamlayıcı nitelikte hane içi kaynakların çocuk
yetiştirme ve beşeri sermaye oluşumu için tahsisinin önemi de ifade edilmelidir.
7.YAŞLANMA KARŞISINDA PRO-NATALİST VE ANTİ-NATALİST
YAKLAŞIMLAR
Tüm Dünya’da ve Türkiye’de 1960’larla birlikte benimsenen anti-natalist politikaların ardından
demografik yaşlanmanın hızlanması ile BM, AB gibi uluslararası kuruluşların öncülüğünde
1990’lı yıllardan itibaren pro-natalist politikalar tekrardan ana akım politika halini almıştır.
Tüm Dünya’da ve Türkiye’de pro-natalist yaklaşımların hem politika yapıcılar hem de bilim
çevrelerinde ana akım olarak benimsendiği görülmekle birlikte, bazı çalışmalarda pro-natalist
politikaları desteklemeyen sonuçlara ulaşıldığı veya pro-natalist ve anti-natalist politikalar
karşısında yansız kalınması gerektiği görüşlerinin benimsendiği görülmektedir.
Bazı iktisatçılar yaşlanma ile işgücünde verimlilik kaybı olasılığı ile teknolojik ilerlemenin
avantajlarını kullanarak işgücünün beşerî sermaye kalitesinin artırılması yoluyla yaşlanmanın
ekonomik büyümeye olan etkisinin elimine edilebileceğini düşünmektedir (Attar, 2013:11). Bu
çalışmalarda Japonya gibi nüfusun oldukça yaşlanmış olduğu ülkelerde ekonominin
büyümesini sağlayacak mekanizmaların beşerî sermaye birikimi ve yeni teknolojiler sayesinde
işlevini koruması halinde uzun dönemli ekonomik büyümeyi sürdüreceği ortaya konmuştur
(Attar, 2020:19-20). Benzer bir yaklaşımla yaşlanmanın kamu harcamalarında yol açacağı mali
yükün genç nesiller tarafından yüklenmesi ile oluşacak olan nesiller arası mali dengesizlik
riskinin de gelişmiş ülkeler için ciddiyet arz etmekle birlikte beşerî sermaye birikimi devam
ettiği sürece çok büyük olmayacağı tahmin edilmektedir (Attar, 2020:18).
Bununla birlikte yaşlı nüfusun işgücü piyasasından dışlanmasının nedenleri arasında yeni
teknolojilere uyum zorluğunun olması ve yaşlı insan kaynağının yenilik kapasitesinin düşük
olduğu gerçeği matematiksel modellerle ulaşılan bu varsayımların geçerliliğini şüpheli
kılmaktadır.
Diğer taraftan demografik yaşlanma sorununa iyimser yaklaşan ve pro-natalist politikaları
gereksiz gören bu içsel kalkınma iktisatçıları demografik fırsat penceresi kapandıktan sonra,
doğurganlığın nüfusu sabit tutacak bir orana yaklaşacağını ve bu doğurganlık oranıyla nüfus
düzeyinin de belirlenen bir taşıma kapasitesinde kalacağını hesaplamaktadır. Buna karşılık
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Sobotko gibi bazı nüfus bilimciler nüfusu büyümeyi sağlayacak seviyede tutacak bir denge
doğurganlık oranının oluşacağına ilişkin kuramsal ve olgusal bir kanıtın olmadığını
savunmaktadır. Bunun için öne sürülen argüman ise çoğu ülkede ortalama ilk çocuk sahibi olma
yaşı artarken doğurganlığın hızla yenileme düzeyinin altına düşmesi ve uzun dönemde ilk
çocuk sahibi olma yaşının belirli bir yılda sabitlendiğinde sabitleşen doğurganlık düzeyinin
yenileme düzeyinin altında kalmasıdır (Attar, 2020:22).
Hem anti-natalist hem de pro-natalist yaklaşımların ampirik olarak kesinlik içermemesi nüfuskalkınma ilişkisine yönelik yansızlık yaklaşımının geliştirilmesine yol açmıştır (Attar, 2020:2325). Bu yansızlık yaklaşımı devletin hiçbir şekilde nüfus dinamiklerini etkileyecek politika
geliştirmemesi olarak anlaşılabileceği gibi; Eryurt, Canpolat ve Koç’un belirttiği gibi bir nüfus
politikası olarak yansızlık ailelerin istedikleri kadar çocuk sahibi olmalarını mümkün kılan
şartların sağlanması olarak da anlaşılabilir (Eryurt, Canpolat ve Koç, 2013:150).
Gerçekten de nüfus politikaları hem ekonomik hem sosyo-politik sonuçları olduğundan bir
toplum mühendisliği olarak da kabul edilebilir. Bu nedenle nüfus politikasının yansızlığı için
olması gereken bireylerin özgür tercihte bulunmalarını sağlayacak şartların sağlanması ve
beşerî sermaye niteliği yüksek çocuk yetiştirme maliyetine katlanan ebeveynlerin katlandıkları
maliyete toplum tarafından destek olunması olarak anlaşılmalıdır.
8.DEMOGRAFİK YAŞLANMA SÜRECİNDE BEŞERÎ SERMAYENİN POZİTİF
DIŞSALLIĞI MESELESİ
Çocuk sağlığı veya eğitimindeki yetersizliklerin gelecekteki insan sermayesinin yanısıra tüm
toplumun üzerine kurulu olduğu kültürel değerlerin ve davranış kurallarının aktarımına da zarar
vermesi nedeniyle çocuk gelişimine yönelik yatırımların toplum için pozitif dışsallıklar
doğurduğu ve çocukların kamu malı olarak görülebileceği ifade edilmektedir (Letablier et al,
2009:18). Demografik yaşlanma sürecinde genç işgücünün azalması, genel olarak işgücünün
ve özel olarak beşeri sermaye niteliği yüksek işgücünün sosyal fayda sağlayan bir yatırım malı
niteliğini artırmaktadır. Özellikle yaşlı ülkelerin inovasyon kapasitesinin küçülmesi, işgücü
verimliliğinin düşmesi ve yaşlıların bakım hizmeti için kamusal bakım hizmetlerini daha fazla
talep etmeleri gibi gerçeklikler bu sonuca ulaşılmasının gerekçeleridir.
Beşeri sermaye oluşumunun bireysel faydadan daha fazla sosyal fayda-pozitif dışsallık
oluşturmasını öne çıkaran husus çocuk yetiştirmenin hem ev içinde hem de ev dışında belirli
bir maliyeti olan bir yatırım süreci olmasıdır. Gelişmiş ülkeler için yapılan hesaplamalarda bir
çocuk yetiştirmenin maliyeti çocuksuz bir ailenin bütçesinin yaklaşık %20-30’u olarak
hesaplanmaktadır (Letablier et al, 2009:21). Aynı şekilde ABD’de iki çocuklu iki ebeveynli
ailelerde çocuk bakım maliyeti birçok eyalette aile gelirinin %20’sinden daha fazla bir maliyet
oluşturduğu ve bu durumun daha çok düşük gelirli aileleri etkilediği belirtilmektedir
(JECDEMS, 2021:3).
Ayrıca çalışan ve çocuk sahibi olan kadınlar için aile dışından çocuk bakım hizmeti almanın
maliyetinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. OECD ülkelerinin çoğunda bu maliyet tam
zamanlı kadın çalışanların medyan gelirinin yarısına kadar yükselebilmektedir. Özellikle düşük
gelirli işlerde çalışan kadınların net gelirlerini çok düşürdüğü için çocuk bakım maliyetlerinin
işgücüne katılmayı engelleyen en önemli faktör olduğu ifade edilmektedir (OECD, 2020:1).
ABD için yapılan bir araştırmada yüksek maliyet nedeniyle düşük gelirli ailelerin çocuklarının
formal okul öncesi eğitim alma oranlarının azalma gösterdiği, buna karşılık yüksek gelirli
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ailelerin çocuklarının ise daha pahalı-nitelikli okul öncesi eğitim ve bakım hizmetleri aldığı
ifade edilmektedir (Herbst, 2015:12-13).
Çocuk yetiştirmenin gerektirdiği bu maliyetlerin günümüzün piyasalaşan toplumlarında çocuk
sahibi olmanın önünde engel oluşturması nedeniyle birçok AB ülkesinde olduğu gibi kamunun
bu konuda destek vermesi beklenmektedir. Hatta bu ülkelerdeki çocuk ve aile yardım ve hizmet
programlarının sadece çocuklu ailelere odaklamayan fakat doğurganlık üzerinde etkili
olabilecek;
- konut yardımları ve sosyal yardım yardımlarda çocuklar için ek ödemeler,
- çocuklar için sağlık sigortası,
- emekli aylığı için ek ödemeler;
- evli çiftlerin ortak vergilendirilmesi gibi yalnızca çocuklu ailelere odaklanmayan vergi
indirimleri;
- önemli olabilecek eğitim harcamaları;
- mevzuat veya toplu sözleşme ile belirlenen izin dışındaki çalışma ve istihdam koşulları,
gibi daha geniş politika unsurlarıyla genişletilebileceği önerilmektedir (Letablier et al, 2009:11)
Bununla birlikte aile yardımları adı altında yapılan sosyal harcamaların milli gelire oranı birçok
OECD ülkesinde OECD ortalaması olan %2’nin altında yer alırken Türkiye, ABD ve Meksika
gibi ülkelerde %1’in de altında kalmaktadır (https://data.oecd.org/socialexp/family-benefitspublic-spending.htm).
Yukarıda açıklandığı üzere beşeri sermayenin ekonomik büyüme için artan önemine karşılık,
çocuk yetiştirmenin doğrudan ve dolaylı maliyeti nedeniyle doğurganlık oranlarının azalması
ve işgücünün yaşlanması nedeniyle doğrudan ve dolaylı bireysel maliyetlere katlanmaktan
kaçınarak çocuk yetiştirmeyen ebeveynler karşısında, bireysel maliyete katlanarak beşerî
sermaye niteliği yüksek çocuk yetiştirmek sosyal fayda-pozitif dışsallık olgusuna yol açan bir
durum oluşturmaktadır. Bu durum özellikle kamusal çocuk ve aile yardımlarının ve eğitim
sübvansiyonlarının yetersiz olduğu durumlarda daha olasıdır.
Özellikle eğitim ve çocuk bakım hizmetlerini kapsayacak şekilde cömert aile politikaları
uygulanmayan ve çocuk yetiştirme ve eğitim maliyetlerinin ağırlıklı olarak özel harcamalarla
karşılandığı ülkelerde kamusal mal niteliğinde olan beşeri sermayenin sosyal faydasından
yararlanmak bir bedavacılık sorunu doğurmaktadır.
Birçok çalışmada uygun şartlar gerçekleşmiş olsaydı sahip olunan çocuk sayısının artabileceği
ortaya konulmaktadır (Beaujouan&Berghammer, 2019:531). Örneğin TÜİK’in İstatistiklerle
Aile 2019 Raporu’na göre Türkiye’de doğurganlık hızının 2 olduğu 2018 yılında ideal çocuk
sayısı ortalaması 2,8 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2020; TÜİK, 2021). Yine demografik geçiş
kuramı kapsamında doğurganlık oranın azalması temel olarak sahip olunan her bir çocuğun
doğrudan ve dolaylı maliyeti ile açıklanmaktadır.
Beşeri sermayenin kamusal mal niteliğinde olması ve beşeri sermayenin sosyal faydasından
tüm toplumun maliyete katlanılmasına bakılmaksızın yararlanması durumu, bu maliyete
katlanarak çocuk yetiştirerek pozitif dışsallık oluşturanlar için içselleştirme ve bedavacılık
sorunu oluşturacaktır. Bu noktada bireyler kendi bireysel fayda ve maliyetlerine bakarak

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 198

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

yatırım-üretim kararı verecekleri için yetiştirilen beşeri sermaye düzeyinin pozitif dışsallıkların
içselleştirilmemesi durumunda sosyal optimum düzeyinin altında kalacağı kabul edilmektedir.
Bu nedenle bu içselleştirmenin sübvansiyon yoluyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir
(Savaşan, 2013:161,242; Durmuş, 2008:216).
Fakat çocuk sahibi olmada yüksek sosyo-ekonomik sınıfta yer alan ebeveynlerin daha az istekli
olması, buna karşılık düşük sosyo ekonomik sınıfta yer alan ebeveynlerin çocuk yapma
eğiliminin daha yüksek olması bu sübvansiyonun yapılmasını zorlaştıran bir durum
oluşturmaktadır. Bu nedenle yeterli gelire sahip olsa da çocuk yapmayan buna karşılık daha az
gelire sahip olsa da çocuk sahibi olan ebeveynlerin varlığı durumunda bu sübvansiyonun gelir
testine dayalı olarak yapılması ve en önemlisi de yine gelir testinin de kullanılabileceği bir
sistemde çocuklar için kaliteli eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimde özel harcama ihtiyacının
ortadan kaldırılmasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
9.SONUÇ
Demografik geçiş süreci batılı sanayi toplumlarında geçen yüz yılın başında yaşanmaya
başlayıp yüz yıllık bir dönemin sonunda yaşlanma soruna yol açarken, gelişmekte olan
ülkelerde bu süreç daha sonra başlasa da daha hızlı ilerlemekte ve ortaya çıkan sorunlar da o
oranda şiddetli olma potansiyeli taşımaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin bu durumunun en önemli nedeni bu süreci yüksek katma değer ve
beşeri sermaye stoku olmaksızın tecrübe etmeleridir. Nüfusun yaşlanması gelişmiş ülkelerde
işgücü açığı doğururarak yaşlı işgücünü daha kolay istihdam edilebilir kılarken, gelişmekte olan
ve istihdam sorunu olan ülkelerde yaşlıların istihdamı görece daha zordur. Her ne kadar, genç
nüfus yapısına sahip ülkeler için yaşlanma sorunu yaşayan gelişmiş ülkelerin durumu bir fırsat
oluştursa da, bundan yararlanmak için yine belirli beşeri sermaye düzeyine sahip olunması
gerektiği açıktır.
Gelişmiş ülkelerin ve işgücü açığını kapatarak bir toplumsal dinamizm sağlamada göçten
yararlanması daha kolayken, ekonomideki katma değer seviyesi düşük ve emek yoğun
sektörlere sahip olan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler işgücü açığını kapatmada göçten
yararlanmada sorunlar yaşayacaktır. Yaşadığımız süreçte vasıfsız işgücü açığına rağmen
yabancı nüfusun ve işgücünün ev kirası gibi yaşam maliyetlerinin artmasının etkisi ile toplumun
belirli bir kesimi tarafından da olsa tepki ile karşılanması bunun bir örneğidir.
Gelişmiş ABD gibi daha liberal piyasa ekonomisine sahip ülkeler genç işgücü ve beşeri
sermaye stoku için ağırlıklı olarak göç politikasından yararlanırken, Avrupa ülkelerin
çoğunluğu gelişmiş sosyal devlet olmanın gereği olarak önceliği kendi demografik yapılarını
dönüştürmeye ve bu amaçla çocuk, aile, eğitim ve sağlık politikalarına vermektedir. Bu noktada
da başarılı olmaktadır.
Literatürde yaşlanmaya karşı doğurganlık, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve işgücü piyasası
alanlarına yönelik politikalar ele alınmakla birlikte, işgücünün yaşlanmasının bir kamusal mal
olarak beşerî sermaye üretiminin sosyal fayda-pozitif dışsallık etkisini orantısız biçimde artırma
ve bu sosyal faydanın kamu ekonomisindeki bedavacılık sorunu oluşturma boyutu ihmal
edilmektedir. Bu tartışma özellikle beşeri sermaye oluşumunda eşitsizliklerin yüksek olduğu
gelişmekte olan ülkelerin sosyal refahı açısından önem arz etmektedir.
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Ayrıca kadın istihdam oranlarının artmasıyla orantılı olarak, bu konuda çalışan kadınlar için
teşvik öngörülürken tek çalışanlı ebeveynler için destek öngörülmemesi bu teşviklerin
doğurganlıktan çok kadın istihdamını artırmaya yönelik olduğunu düşündürmektedir. Bu
nedenle çalışıp çalışmasına bakılmaksızın çocuk sahibi olmak ve nitelikli çocuk yetiştirmek eşit
şekilde desteklenmelidir.
Son olarak doğurganlık oranlarının düşmesi daha nitelikli çocukların yetiştirilmesi amacı ile
açıklanacaksa Türkiye özelinde bu niteliğin uluslararası beceri değerlendirmelerine ve yüksek
teknoloji üretimine doğrusal olarak yansımadığı görülmektedir. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin
beceri ve yüksek teknoloji üretimi en azından son yıllara kadar gelişmekte olan ülkelere yakın
iken, doğurganlık oranlarının gelişmiş ülkelere yakın olması doğurganlık oranlarındaki
düşmenin otomatik olarak beşeri sermaye niteliğini yükseltmediğini göstermektedir. Bu
nedenle hem pro-natalist hem de anti-natalist ve yansız yaklaşımların ortak biçimde
destekleyeceği şekilde beşeri sermaye kaynağının geliştirilmesi ve niteliğinin artırılmasına
önem verilmesi gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE YATIRIM TEŞVİKLERİ İLE BÜYÜME ARASINDAKİ
NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Göksel KARAŞ1
1

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, ORCID ID 00000003-4091-1258

ÖZET
Ülkelerin temel hedefleri ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanmasıdır. Bir ülkede
ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi için bir dönem boyunca üretilen mal ve
hizmet miktarının bir önceki döneme göre daha fazla olması ve aynı zamanda diğer alanlarda
da iyileştirmelerin sağlanması gerekmektedir. Bunun için de ülkeler gerek yurt içi gerekse de
yabancı ülkelerden yatırımcıları teşvik etmek üzere politika uygulayabilmektedirler. Buradan
hareketle çalışmada Türkiye’de yatırım teşvik bölgeleri bazında 2004-2020 dönemi arasında
verilen yatırım teşvik tutarı ile ilgili bölgenin GSYH’si arasındaki nedensellik ilişkisinin
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında çalışmada zamanla değişen panel
nedensellik analizi yapılmıştır. İlgili analiz diğer nedensellik analizlerine göre dönemler
itibariyle yatay kesitlerde meydana gelen nedensellik ilişkisinin tespitine imkan sağlamaktadır.
Elde edilen bulgulara göre, birinci bölgede 2015, ikinci bölgede 2020, üçüncü bölgede 2015,
dördüncü bölgede 2015, 2018 ve 2019, beşinci bölgede 2013 ve altıncı bölgede 2015 yıllarında
yatırım teşviklerinden GSYH’ye doğru nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. GSYH’den yatırım
teşvik tutarına doğru nedensellik analizi sonuçlarına göre ise, birinci bölgede 2017 ve 2019,
ikinci bölgede 2020, üçüncü bölgede 2013 ve 2017, dördüncü bölgede 2017 ve beşinci bölgede
2013 yıllarında nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilirken, altıncı bölgede herhangi bir
nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle Türkiye’de sağlanan
yatırım teşviklerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin dönemsel bazda görüldüğü ifade
edilebilir. Gelecek dönemlerde sağlanacak olan yatırım teşviklerinin dizaynında ekonomik
büyüme hedefi üzerinde katkı sağlanacak şekilde dikkatli olunması önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yatırım Teşvikleri, Büyüme, Nedensellik, Türkiye
1. GİRİŞ
Devletlerin en temel amacı toplumsal refahın artırılmasıdır. Bu amaç kapsamında devletler bir
taraftan mal ve hizmet sunumu gerçekleştirirken, diğer taraftan da piyasada düzenleyici ve
denetleyici rol almaktadır. Bu durum devletlerin ekonomi içerisindeki büyüklüğünün ne olması
gerektiği yönünde tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Buna göre Merkantilizm ve
Keynesyen düşüncede devlet, ekonomik hayat içerisinde aktif şekilde yer almalı ve ekonomiye
müdahalede bulunmalıdır. Fizyokrasi, Klasik düşünce ve neoliberal düşünceye göre ise devlet
ekonomide asayiş, güvenlik ve diplomasi dışında yer almamalı ve herhangi bir şekilde
ekonomiye müdahalede bulunmamalıdır. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte
devletin piyasada, piyasa başarısızlıklarının giderilmesi ve kaynak dağılımını bozmayacak
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şekilde müdahalede bulunması gerektiği yönündeki düşünceler ağırlık kazanmıştır (Medalla,
2002: 4).
Devletler piyasa başarısızlıklarının giderilmesi ve kaynak tahsisinin iyileştirilmesi amacıyla
piyasaya maliye politikası araçlarıyla müdahalede bulunmaktadırlar. Bu araçlardan en
önemlilerinden birisi yatırım teşvikleridir. Yatırım teşviki, bir hükümetin veya bütçe
kapsamında yer alan kamu kurumunun ülke sınırları içerisinde yeni bir yatırımın kurulması,
edinilmesi veya mevcut bir yatırımın genişletilmesi, işletilmesi ile ilgili olarak gerçekleştirilen
kamu harcamaları yoluyla bir avantajın sağlanmasıdır (UNCTAD, 2004: 15). Yatırım
teşviklerinin temel amacı, ekonomik büyümenin artırılması ve sürekliliğin sağlanmasıdır.
Ancak bu temel amaç yanında bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi (Barro ve
Sala-i Martin: 2004; 269), kaynakların verimli alanlara tahsisinin sağlanması ve istihdamın
artırılması gibi amaçlar da bulunmaktadır (Fuest ve Huber, 2000: 1).
Yatırım teşviklerinin yaratmış olduğu etkiler ülkeden ülkeye, hatta ülke içerisinde bölgeden
bölgeye farklılık gösterebilmektedir. Yatırım teşvikleri gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümede
sürdürülebilirliğin sağlanması, AR-GE ve çevresel maliyetlerin azaltılması amacıyla
kullanılırken, gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanabilmesi
için yerli ve yabancı yatırımcıların uyarılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır (Recepoğlu ve
Değer, 2016: 7). Bahsedildiği üzere genel olarak ekonomik büyüme ve kalkınma amacı
kapsamında ülkeler yatırım teşviklerini kullansalar da ülke içerisindeki bölgesel gelişmişlik
farklılıklarının giderilmesi amacıyla da kullanmaktadırlar. Ancak burada dikkat edilmesi
gereken nokta, sağlanan yatırım teşviklerinin kaynak dağılımındaki etkinliği bozmayacak
nitelikte olmasıdır. Aksi takdirde kaynakların verimsiz alanlarda kullanımı söz konusu olmakta
ve bu durum bölgeler arası gelişmişlik farkının daha da açılması sonucunu doğurmaktadır
(Recepoğlu ve Değer, 2016: 7).
Yatırım teşvikleri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkin birer maliye politikası aracı
olarak kullanılmaktadır. Cumhuriyet’in ilanından itibaren kullanılmaya başlanan yatırım
teşviklerinin, zaman içerisinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak kullanımında azalma ve artış
yaşanmıştır. Yatırım teşvikleri, Türkiye’de temel olarak bölgeler arası gelişmişlik
farklılıklarının giderilmesi ve istihdamın artırılması gibi amaçlar doğrultusunda
kullanılmaktadır. Türkiye’de yatırım teşviklerinin uygulanmasında illerin sosyo-ekonomik
gelişmişlikleri dikkate alınarak bölgelere ayrılmakta ve en az gelişmiş bölgelere daha fazla
teşvik unsuru uygulanmaktadır. Türkiye’de oluşturulan yatırım teşvik bölgeleri Çizelge 1’de
gösterildiği şekildedir.
1. Bölge
Ankara
Antalya
Bursa
Eskişehir
İstanbul
İzmir
Kocaeli
Muğla
Tekirdağ

Çizelge 1. Türkiye Yatırım Teşvik Bölgeleri
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
Aydın
Adana
Afyonkarahisar Bayburt
Balıkesir
Burdur
Aksaray
Çankırı
Bilecik
Düzce
Amasya
Erzurum
Bolu
Gaziantep Artvin
Giresun
Çanakkale Karaman
Bartın
Gümüşhane
Denizli
Kırıkkale
Çorum
Kahramanmaraş
Edirne
Kütahya
Elazığ
Kilis
Isparta
Mersin
Erzincan
Niğde
Karabük
Samsun
Hatay
Ordu
Kayseri
Trabzon
Kastamonu
Osmaniye
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Adıyaman
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
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Hakkari
Iğdır
Kars
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Yalova
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Rize
Uşak
Zonguldak

Kırşehir
Malatya
Nevşehir
Sivas

Sinop
Tokat
Tunceli
Yozgat

Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van

Kaynak: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, https://www.sanayi.gov.tr/destek-vetesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri/md0203011615, Erişim Tarihi: 01.03.2022.

Çizelge 1’de görüldüğü üzere sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde en yüksek gelişmişlik
düzeyine sahip iller birinci bölgede yer alırken, en düşük gelişmişlik seviyesine sahip iller ise
altıncı bölgede yer almaktadır. Türkiye’de 2001-2020 yılları arasında yatırım teşvik bölgeleri
itibariyle sağlanan yatırım teşvik tutarları Çizelge 2’de yer almaktadır.
Çizelge 2. Türkiye’de Yatırım Teşvik Bölgeleri İtibariye Verilen Yatırım Teşvik Tutarları
1. Bölge
2. Bölge
3. Bölge
4. Bölge
5. Bölge
6. Bölge
2001
4674
2375
1196
1907
178
818
2002
6072
2102
1399
827
406
255
2003
7628
1470
1223
453
501
103
2004
7497
2118
2083
599
399
278
2005
9739
2217
1869
1009
700
135
2006
7923
2001
1220
684
624
138
2007
9012
2486
3185
1129
1857
379
2008
9494
2911
3450
1040
2022
1221
2009
8245
3797
4555
1682
1279
453
2010
28868
7891
5232
4330
2802
746
2011
18604
8334
5174
3768
1970
1019
2012
38206
10292
7781
6393
3436
3417
2013
36025
16732
11838
4942
4610
4652
2014
46824
10512
11729
5816
4490
3348
2015
31550
18934
19273
9824
5653
1786
2016
54306
25077
8314
15094
6241
2405
2017
55356
25470
91203
15424
10477
9293
2018
105910
30894
20122
11517
7698
6093
2019
72107
43862
33309
10395
7888
9396
2020
91831
61158
46550
25636
24352
10380
Kaynak:
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Teşvik İstatistikleri,
https://sanayi.gov.tr/istatistikler/yatirim-istatistikleri/mi1304021615, Erişim Tarihi: 01.03.2022.

Çizelge 2’de görüldüğü üzere yıllar itibariyle en çok yatırım teşviklerinden faydalanan bölge
birinci bölgedir. İkinci sırada ise ikinci bölge yer almaktadır. 2017 yılında üçüncü bölge tüm
bölgelerden daha yüksek tutarda yatırım teşviki almıştır.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 206

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Görsel 1. Türkiye’de Bölgeler İtibariye Yatırım Teşvikleri

Buradan hareketle çalışmada, Türkiye’de yatırım teşvik bölgeleri bazında 2004-2020 dönemi
arasında verilen yatırım teşvik tutarı ile ilgili bölgenin GSYH’si arasındaki nedensellik
ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Teşviklerin en temel amacının ekonomik büyüme ve kalkınmanın sağlanarak toplumsal refahın
artırılması olduğu bahsedilmişti. Bu amacın yanında ülkeler teşvikleri bölgeler arası gelişmişlik
farklılıklarının giderilmesi ve istihdamın artırılması gibi amaçlarla da kullanmaktadırlar.
Literatürde teşviklerin makroekonomik etkilerinin yanında mikro etkilerinin de araştırıldığı
çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmanın amacına uygun olarak bölgesel kalkınma odaklı
çalışmalardan ulaşılabilen bazılarına yer verilmektedir.
Ulaşılabilen çalışmalardan bazıları yatırım teşviklerinin, bölgesel kalkınma, bölgesel yatırımlar
ve ekonomik büyüme üzerinde güçlü bir etki yaratmadığı sonucuna ulaşırken (Loh, 1993;
Reside, 2007; Prilleman ve Meirer, 2014), bazı çalışmalar ise yatırım teşviklerinin gerek
bölgesel kalkınma gerekse de bölgesel yatırımlar üzerinde olumlu etkiler yarattığı sonucuna
ulaşmıştır (Cleeve, 2008; Goss ve Philios, 1999; Cambini ve Rondi, 2009; Schalk ve Untiedt,
2000).
Türkiye özelinde yapılan çalışmalarda ise Öz ve Buyrukoğlu (2017), Yavan (2011), Sevinç vd.
(2016), Gömleksiz vd. (2017), Değer ve Recepoğlu (2017) ve Saygılı (2020) yatırım
teşviklerinin bölgesel kalkınma üzerinde pozitif etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Çalışmada Türkiye’de 2004-2020 dönemi arasında verilen yatırım teşviklerinin, yatırım teşvik
bölgeleri itibariyle ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin zamanla değişen panel nedensellik
analizi yardımıyla araştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikle Konya (2006)
tarafından geliştirilen panel nedensellik analizi yapılmıştır. Ardından yine Konya (2006) panel
nedensellik testine dayanan ve zaman içerisindeki değişimlere göre nedensellik sonuçlarını
raporlayan zamanla değişen panel nedensellik analizi kullanılmıştır. Konya (2006) panel
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nedensellik testinin kullanımının bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajlar; testin birim kök
ve eşbütünleşme için herhangi bir ön testi gerektirmemesi ve hem yatay kesit bağımlılığını hem
de heterojenliği dikkate almasıdır. Bu nedenle, bu test ile değişkenler arasındaki nedensellik
ilişkisinin panel veri bağlamında bireysel olarak test edilmesi mümkün hale gelmektedir
(Yılancı ve Özgür, 2019: 24799).
Çalışmada öncelikle birimler arasında yatay kesit bağımlılığının analiz edilmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde elde edilen bulguların yorumlanması sapmalı ve hatalı olacaktır. Yatay kesit
bağımlılığının test edilmesine yönelik olarak ilk kez Breusch ve Pagan (1980) tarafından zaman
boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu durumlarda (T>N) kullanılan LM testi
geliştirilmiştir. LM testinin dışında hem zaman boyutunun hem de yatay kesit boyutunun büyük
olduğu durumlarda (T=N) Pesaran (2004) tarafından geliştirilen CDLM testi kullanılmaktadır.
N>T olduğu durumlarda sonuçlarda sapmalar meydana geldiğinden dolayı Pesaran (2004)
tarafından CD testi geliştirilmiştir. CD testinde N, T’den büyük (N>T) olmalıdır. Pesaran vd.
(2008) tarafından LM istatistiğinin ortalamasını ve varyansını kullanarak LM testinin
değiştirilmiş bir versiyonu olan ve hem zaman boyutunun yatay kesit boyutundan (T>N) hem
de yatay kesit boyutunun zaman boyutundan büyük (N>T) olduğu durumlarda kullanılabilen
LMadj testini geliştirmiştir. Yatay kesit bağımlılığı sonuçları Çizelge 3’te yer almaktadır.
Çizelge 3. Yatay Kesit Bağımlılığı Sonuçları
Teşvik➔GSYH GSYH➔Teşvik
LM
33,770 (0,004*) 43,610 (0,000*)
CDLM
3,427 (0,000*)
5,223 (0,000*)
CD
4,816 (0,000*)
5,918 (0,000*)
LMadj
33,025 (0,000*) 32,967 (0,000*)
Not: * %1 düzeyde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Çizelge 3’te yer alan sonuçlara göre hem yatırım teşviklerinden GSYH’ye hem de GSYH’den
yatırım teşviklerine göre nedensellikte yatay kesit bağımlılığının bulunmadığı yönündeki sıfır
hipotezi reddedilmiş ve birimler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Yatay kesit bağımlılığını tespitinden sonra Konya (2006) panel nedensellik analiz uygulanmış
ve elde edilen sonuçlar Çizelge 4’te verilmiştir.
Çizelge 4. Konya (2006) Panel Nedensellik Analizi Sonuçları
Teşvik ➔ GSYH
Birim

Wald

Bootstrap

Kritik Değerler

Olasılık

%1

%5

%10

1. Bölge

17.281

0.117

41.610

26.447

18.807

2. Bölge

15.700

0.054***

30.681

16.237

11.734

3. Bölge

1.559

0.565

42.414

25.933

18.910

4. Bölge

0.075

0.919

22.129

12.489

8.680

5. Bölge

0.879

0.593

17.330

9.993

7.243

6. Bölge

3.903

0.129

12.166

6.680

4.556
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GSYH ➔ Teşvik

Birim

Wald

Bootstrap

%1

%5

%10

Olasılık
1. Bölge

15.381

0.519

64.818

46.101

35.195

2. Bölge

16.707

0.570

64.169

42.592

34.472

3. Bölge

42.333

0.018**

47.377

32.986

26.640

4. Bölge

11.636

0.573

47.876

32.935

27.341

5. Bölge

40.766

0.019**

47.400

31.161

25.261

6. Bölge

18.249

0.235

44.198

29.324

24.963

Not: ** %5 ve ***%10 düzeyde istatistiksel olarak anlamlıdır.

Panel nedensellik analizi sonuçlarına göre sadece ikinci bölgede yatırım teşviklerinden
büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken, diğer bölgelerde herhangi bir
nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Büyümeden yatırım teşviklerine doğru ise üçüncü ve
beşinci bölgelerde tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Nedensellik analizlerinde birim kök, eşbütünleşme gibi özelliklerin yanı sıra yapısal ve
teknolojik değişimler de etkili olabilmektedir (Yılancı ve Özgür, 2019: 24800). Bu nedenle
çalışmada zamanla değişen panel nedensellik analizi de uygulanmış ve yatay kesitler bazında
nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada alt örneklem büyüklüğü
8 olarak belirlenmiş ve Akaike bilgi kriteri kullanılarak alt örneklemlerde gecikme uzunlukları
belirlenmiştir. Buna göre %10 anlamlılık seviyesine göre zamanla değişen panel nedensellik
analiz sonuçlarına yatırım teşviklerinden büyümeye Görsel 2’de, büyümeden yatırım
teşviklerine ise Görsel 3’te yer verilmektedir.
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Görsel 2. Teşvikten Büyümeye Zamanla Değişen Panel Nedensellik Sonuçları

Panel nedensellik analizinde yatırım teşviklerinden büyümeye doğru sadece ikinci bölgede
nedensellik ilişkisi bulunurken, zamanla değişen panel nedensellik analizinde ise tüm
bölgelerde nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre birinci bölgede 2015,
ikinci bölgede 2020, üçüncü bölgede 2015, dördüncü bölgede 2015, 2018 ve 2019, beşinci
bölgede 2013 ve altıncı bölgede 2015 yılında yatırım teşviklerinden büyümeye doğru bir
nedensellik bulunmaktadır. İki ve beşinci bölge dışında tüm bölgelerde 2015 yılında verilen
yatırım teşviklerinin büyüme üzerinde etkili olduğu görülmektedir.
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Görsel 3. Büyümeden Teşvike Zamanla Değişen Panel Nedensellik Sonuçları

Panel nedensellik analizinde büyümeden yatırım teşviklerine doğru sadece üçüncü ve beşinci
bölgede nedensellik ilişkisi bulunurken, zamanla değişen panel nedensellik analizinde ise
altıncı bölge dışında tüm bölgelerde nedensellik ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir. Buna göre
birinci bölgede 2017 ve 2019, ikinci bölgede 2020, üçüncü bölgede 2013 ve 2017, dördüncü
bölgede 2017 ve beşinci bölgede 2013 yılında büyümeden yatırım teşviklerine doğru bir
nedensellik bulunmaktadır. 2013 ve 2017 yıllarında genel anlamda büyümeden yatırım
teşviklerine doğru bir nedenselliğin olduğu görülmektedir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Çalışmada Türkiye’de 2004-2020 dönemi arasında verilen yatırım teşviklerinin, yatırım teşvik
bölgeleri itibariyle ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin zamanla değişen panel nedensellik
analizi yardımıyla araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında öncelikle yatırım
teşvikleri ve bölgesel GSYH verilerinin yatay kesit bağımlılıkları araştırılmış ve birimler
arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ardından Konya (2006) panel
nedensellik analiz yapılmış ve yatırım teşviklerinden büyümeye doğru sadece ikinci bölgede,
büyümeden yatırım teşviklerine doğru ise üçüncü ve beşinci bölgelerde tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Son olarak ise panel nedensellik analizin yakalayamadığı
nedensellik ilişkisinin tespiti amacıyla Konya (2006) zamanla değişen panel nedensellik analiz
yapılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda bazı yıllarda yatırım teşviklerinden büyümeye,
bazı yıllarda büyümeden yatırım teşviklerine doğru nedenselliğin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Türkiye’de uygulanan yatırım teşvik sistemi değerlendirildiğinde, yatırım teşvik sisteminin
amacı her ne kadar bölgesel dengesizliklerin giderilmesi olsa da uygulama çıktılarına
bakıldığında aslında en gelişmiş illerin yer aldığı bölgelerin yatırım teşviklerinden yine en fazla
yararlanan bölgeler olduğu görülmektedir. Aynı zamanda yatırım teşviklerinin büyüme
üzerindeki etkilerinin yine hedeflenen amaçlara göre düşük olduğu ifade edilebilir. Buradan
hareketle, Türkiye’de bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilebilmesi ve yatırım
teşviklerinden beklenen amaçlara ulaşılabilmesi için öncelikle az gelişmiş bölgelerde
yatırımların cazip hale getirilebilmesi için fiziki ve beşeri altyapı sorunlarının giderilmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte teşvik sağlanacak bölge ve sektör uyumu da dikkate alınarak
verimli ve kaynak tahsisini olumsuz etkilemeyecek alanlara yatırım teşviklerinin verilerek,
uygulama çıktılarının takip edilmesi de önem taşımaktadır.
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DÖVİZ KURU ve DIŞ TİCARET ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN
BELİRLENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Zehra YOLOĞLU SERTER
Doktora Öğrencisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, OrcID:
0000-0003-1896-2673

ÖZET
Küreselleşmenin etkisiyle ve uluslararası sınırların yok olmasıyla ülkeler içe dönük
ekonomiden dışa dönük ekonomiye geçiş yapmışlardır. Üretim fazlası olan ülkeler yeni pazar
arayışlarına yönelmişler ve uluslararası ticaret faaliyetlerinin gelişmesine yol açmışlardır. Bu
ihtiyaçlar ve yenilikler uluslararası ticaret kavramını geliştirmiş ve önemini arttırmıştır.
Uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte yabancı para birimlerine yönelik eğilimi de
arttırmıştır. Döviz, ülkeler açısından yerli para biriminin başka bir ülke para birimi karşısındaki
değeridir. Döviz, uluslararası ticarette kullanılmaktadır ve yerli para biriminin değerini
etkilemektedir. Döviz kurunun yükselmesi yerli para biriminin değerini düşürürken, azalması
yerel para biriminin değerini arttırmaktadır. Bu nedenle ithalat, ihracat, üretim ve tüketim
açısından döviz oldukça önemli bir araçtır. Ödeme aracı olarak kullanılması, fiyat düzeylerinin
ve maliyetlerin karşılaştırılmanın yapılabilmesi uluslararası ticaret açısından da oldukça
önemlidir.
Bu çalışmada reel efektif döviz kuru ile ihracat, ithalat arasındaki ilişki 1995:01-2020:12
dönemi aylık verileri kullanılarak Granger nedensellik testi ile araştırılmıştır. Araştırmada ilk
aşamada verilerin durağanlığının tespiti için ADF ve PP birim kök analizleri yapılmıştır. Eş
bütünleşme ilişkisinin tespit edilebilmesi için Eangle- Granger analizi kullanılmıştır.
Değişkenler arasındaki nedenselliği tespit etmek amacıyla Granger Nedensellik Analizi
yapılmıştır. Araştırma sonucunda Eangle- Granger test sonuçlarına göre reel efektif döviz kuru
ile ihracat ve ithalatın eş bütünleşik olmadığı tespit edilmiştir. Granger Nedensellik Analizi
sonuçlarına göre reel efektif döviz kuru ve ithalat arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisi
bulunduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Döviz Kuru, Dış Ticaret, Nedensellik İlişkisi.

DETERMINING THE CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN THE EXCHANGE
RATE AND FOREIGN TRADE: THE EXAMPLE OF TURKEY

ABSTRACT
With the effect of globalization and the disappearance of international borders, countries have
transitioned from an inward-looking economy to an outward-oriented economy. Countries with
surplus production tended to seek new markets and led to the development of international trade
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activities. These needs and innovations have developed the concept of international trade and
increased its importance. With the development of international trade, the tendency towards
foreign currencies has also increased. Currency is the value of the local currency in terms of
countries against another country's currency. Foreign exchange is used in international trade
and affects the value of the domestic currency. An increase in the exchange rate decreases the
value of the local currency, while a decrease increases the value of the local currency. For this
reason, foreign exchange is a very important tool in terms of import, export, production and
consumption. It is also very important for international trade to be used as a means of payment
and to be able to compare price levels and costs.
In this study, the relationship between the real effective exchange rate and exports and imports
was investigated with the Granger causality test using monthly data for the period 1995:012020:12. In the first stage of the research, ADF and PP unit root analyzes were performed to
determine the stationarity of the data. Eangle-Granger analysis was used to determine the
cointegration relationship. In order to determine the causality between the variables, Granger
Causality Analysis was performed. As a result of the research, it has been determined that the
real effective exchange rate and exports and imports are not cointegrated according to the
Eangle-Granger test results. According to the results of Granger Causality Analysis, it has been
determined that there is a one-way causality relationship between real effective exchange rate
and imports.
Keywords: Exchange Rate, Foreign Trade, Causality Relationship.

1. GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisiyle ve uluslararası sınırların yok olmasıyla ülkeler içe dönük
ekonomiden dışa dönük ekonomiye geçiş yapmışlardır. Üretim fazlası olan ülkeler yeni pazar
arayışlarına yönelmişler ve uluslararası ticaret faaliyetlerinin gelişmesine yol açmışlardır. Bu
ihtiyaçlar ve yenilikler uluslararası ticaret kavramını geliştirmiş ve önemini arttırmıştır.
Uluslararası ticaretin gelişmesiyle birlikte yabancı para birimlerine yönelik eğilimi de
arttırmıştır. Döviz, ülkeler açısından yerli para biriminin başka bir ülke para birimi karşısındaki
değeridir. Döviz, uluslararası ticarette kullanılmaktadır ve yerli para biriminin değerini
etkilemektedir. Döviz kurunun yükselmesi yerli para biriminin değerini düşürürken, azalması
yerel para biriminin değerini arttırmaktadır. Bu nedenle ithalat, ihracat, üretim ve tüketim
açısından döviz oldukça önemli bir araçtır. Ödeme aracı olarak kullanılması, fiyat düzeylerinin
ve maliyetlerin karşılaştırılmanın yapılabilmesi uluslararası ticaret açısından da oldukça
önemlidir.
Türkiye’de ise Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllardan 1980 yılına kadar dışa kapalı bir ekonomi
hakim olmuştur. 24 Ocak 1980 yılında alınan kararlarla birlikte Türkiye’de dış ticaret açısından
önemli kararlar alınmıştır. 1980 yılından öncesi dışa kapalı bir ekonomi süren Türkiye, daha
çok tarımsal faaliyetlere yönelmiş ve dış ticareti serbest bir piyasada sürdürememiştir.
Küreselleşmenin etkisi, tarımsal faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması, insanların
ihtiyaçlarının artması, bilim ve teknoloji alanında yaşanan yeniliklerle birlikte dış ticaretin
önemi de artmıştır. Bu nedenle 24 Ocak 1980 Kararları uluslararası ticaret açısından
Türkiye’nin dönüm noktası olmuştur. Bu kararlarla birlikte liberalizmin de etkisiyle ihracata
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dönük politikalar önem kazanmıştır. Bu kararlardan önce sabit kur sistemi uygulanırken, daha
sonra esnek kur sistemine geçiş yapılmıştır. 2001 yılından sonra TCMB para piyasası
araçlarıyla piyasaya müdahale ettiği bir yöntem izlenmiştir. Ancak bütün bu gelişmeler ihracata
dayalı büyüme modelinin benimsenmesine yol açmıştır (Barışık ve Demircioğlu, 2006: 72).
Böylelikle uluslararası ticaret ve ödemeler konusuna verilen önem artmış, döviz kurları
ekonomiler için oldukça önemli bir hal almıştır. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerin uluslararası ticarette yerel para birimlerini kullanamaması Euro ve dolara olan ilgiyi
de arttırmıştır.
Uluslararası ticaretin gelişmesi, dövizin uluslararası ticarette ödeme aracı olarak kullanılması
bu iki değişkenin ilişki içerisinde olmasına yol açmaktadır. Bu çalışmada reel efektif döviz kuru
ile ihracat, ithalat arasındaki ilişki 1995:01-2020:12 dönemi aylık verileri kullanılarak
aralarındaki uzun dönemli ilişki tespit edilmek amaçlanmıştır. Literatürde döviz kuru ve dış
ticaret arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde
sonuçların farklılık gösterdiği gözlemlenmektedir. Ekonomik koşulların değişmesi, uygulanan
politikaların farklılık göstermesi ve teknolojik gelişmelerin sonuçları etkilediği
düşünüldüğünde, çalışmanın farklı dönemlerin analiz edilmesinin literatüre katkı sağladığı
düşünülmektedir. Çalışmada ilerleyen bölümlerde literatür taraması, çalışmanın amacı kapsamı
ve veri seti, yöntem ve bulguların yer aldığı metodoloji bölümü ve bulguların değerlendirdiği
sonuç bölümü yer almaktadır.

2.LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde döviz kuru ve dış ticaret ilişkisini araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Araştırma
dönemi ve mikro makro faktörlerin etkileri nedeniyle çalışma sonuçları farklılık
göstermektedir. Literatürdeki ulusal ve uluslararası yapılan bazı çalışmalar kronolojik sırayla
aşağıda yer almaktadır.
Chowdhury (1993) yaptığı çalışmada G7 ülkeleri için döviz kurundaki volatilitenin dış ticaret
üzerindeki etkisini araştırmıştır. VAR yöntemi analizi sonucunda 1973-1990 dönemi için
değişkenler arasında ters yönde bir ilişki tespit edilmiştir.
Kroner ve Lapstrapes (1993), beş gelişmiş ülke verilerini kullanarak dış ticaret ile döviz kuru
oynaklığının arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamışlardır. GARCH modeli sonucuna göre
değişkenler arasında ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
In ve Menon (1996) yaptıkları çalışmada OECD ülkeleri verilerini kullanarak döviz kuraları ile
dış ticaret arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamışlardır. Nedensellik analizi sonuçlarına
göre değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Lin (1997), yaptığı çalışmada 1973-1994 dönemi için ABD verilerini kullanarak reel döviz kuru
ve dış ticaret değişkenleri arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Nedensellik analizi
sonucuna göre değişkenler arasında bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.
Lane ve Milesi-Ferretti (2002) yaptıkları çalışmada 20 ülke açısından 1974-1998 dönemi için
dış zenginlik, ticaret dengesi ve reel döviz kuru aralarındaki ilişkiyi tespit etmeyi
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amaçlamışlardır. Nedensellik analiz sonucunda değişkenler arasında negatif ilişkinin
bulunduğu tespit edilmiştir.
Acaravcı ve Öztürk (2002) yaptıkları çalışmada 1989-2002 dönemi için döviz kuru ve ihracat
arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada eşbütünleşme testi ve hata düzeltme modeli testi
kullanılmıştır. Araştırma sonucunda döviz kurundaki belirsizlik ve oynaklıkların ihracatı
negatif yönde etkilediğini tespit etmişlerdir.
Devkota (2004) tarafından yapılan çalışmada Nepal ekonomisi için döviz kuru ve dış ticaret
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Nedensellik analizi sonucuna göre döviz kurundaki
oynaklıkların dış ticaret değişkenlerini etkilediği tespit edilmiştir.
Karagöz ve Doğan (2005) tarafından yapılan çalışmada dış ticaret ve döviz kuru arasındaki
ilişki 1995-2004 dönemi için araştırılmıştır. Eşbütünleşme test sonucuna göre değişkenler
arasında ilişki tespit edilmemiştir.
Gül ve Ekinci (2006) yaptıkları çalışmada döviz kurları ve dış ticaret arasındaki ilişkiyi 19902006 dönemi için araştırmışlardır. Nedensellik Test sonucuna göre dış ticaret değişkenlerinden
döviz kurlarına doğru nedensellik ilişkisini tespit etmişlerdir.
Peker (2008) tarafından yapılan çalışmada Türkiye 1992-2006 döneminde döviz kuruyla dış
ticaret dengesi arasındaki ilişkiyi tespit etmeyi amaçlamıştır. Eşbütünleşme testi sonucunda
değişkenler arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır.
Coşkun ve Taylan (2009) yaptıkları çalışmada 1999-2007 döneminde döviz kurlarındaki
değişimlerin ihracat ve ithalat üzerinde bir değişim yaratıp yaratmadığını araştırmışlardır. VAR
testi sonucuna göre değişkenler arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Aktaş (2010) yaptığı çalışmada 1989-2008 dönemi için döviz kuru ve ihracat-ithalat arasındaki
ilişki varyans analizi ve etki tepki fonksiyonlarıyla araştırılmıştır. Araştırma sonucuna göre
döviz kurundaki oynaklığın dış ticaret değişkenleri üzerinde anlamlı bir etki bulunmadığı
sonucuna ulaşılmıştır.
Sarı (2010) yaptığı çalışmada döviz kuru oynaklığının ithalata etkisini araştırmıştır. ARCH
modeline göre döviz kurundaki oynaklığın ithalat üzerinde etkisinin bulunduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Tapşın ve Karabulut (2013) yaptıkları çalışmada 1980-2011 dönemi için ihracat-ithalat ve döviz
kuru arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkisini araştırmışlardır. Nedensellik Testi
sonuçlarına göre ithalattan ihracata doğru bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
araştırmadan çıkan bir başka sonuç da döviz kuru endeksinden ithalata doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi bulunduğudur.
Aççı (2016) yaptığı çalışmada 1997-2014 dönemi için döviz kuru ve dış ticaret ilişkisini
incelemiştir. Granger Nedensellik Test sonucuna göre değişkenler arasında nedensellik ilişkisi
bulunduğu saptanmıştır.
Başkesen (2018) yaptığı çalışmada 1998-2017 dönemi için döviz kuru, ekonomik büyüme ve
dış ticaret ilişkisini araştırmıştır. VAR analizi test sonucuna göre döviz kurları ile ithalat
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arasında bir ilişki tespit edilmemiştir. Döviz kuru, ihracat ve ekonomik büyüme arasında ilişki
bulunduğu saptanmıştır.
Genez (2018) tarafından yapılan çalışmada döviz kuru ve ihracat arasındaki ilişkiyi 2003-2017
dönemi içerisinde incelemiştir. ARDL test sonucuna göre ihracatın döviz kurunu pozitif yönde
etkilediği ve ilişki bulunduğu tespit edilmiştir.
Çizelge 1. Literatürde Döviz Kuru ile Dış Ticaret Değişkenleri Arasındaki
İlişkiyi Ele Alan Çalışmaların Özetleri
Araştırmacı/Yıl
Bulgular
G7 ülkeleri için yapılan çalışmada negatif yönde ilişki
Chowdhury (1993)
tespit edilmiştir.
ABD, İngiltere, Fransa, Japonya ve Batı Almanya
Kroner ve Lapstrapes
üzerine yapılan çalışmada değişkenler arasında ilişki tespit
(1993)
edilmiştir.
OECD ülkeleri üzerine yapılan araştırmada
In ve Menon (1996)
değişkenler arasında ilişki tespit edilmiştir.
ABD üzerine yapılan araştırmada değişkenler
Lin (1997)
arasında ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.
Lane ve Milesi-Ferretti
Ele alınan ülkeler açısından değişkenler arasında
(2002)
negatif ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Acaravcı ve Öztürk
Türkiye üzerine yapılan araştırmada değişkenler
(2002)
arasında negatif yönlü ilişki tespit edilmiştir.
Nepal üzerine yapılan çalışmada değişkenler arasında
Devkota (2004)
ilişki tespit edilmiştir.
Karagöz ve Doğan
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
(2005)
arasında ilişki tespit edilmemiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Gül ve Ekinci (2006)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Peker (2008)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.
Coşkun ve Taylan
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
(2009)
arasında anlamlı ilişki tespit edilememiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Aktaş (2010)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Sarı (2010)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Tapşın ve Karabulut
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
(2013)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Aççı (2016)
arasında nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Başkesen (2018)
arasında ilişki tespit edilmiştir.
Türkiye üzerine yapılan çalışmada değişkenler
Genez (2018)
arasında pozitif yönlü ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir.
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3.METODOLOJİ
Araştırmanın amacı, kapsamı, veri seti ve yöntemi, analize ilişkin bulgular ve
değerlendirmesine metodoloji başlığı altında yer verilmektedir.
3.1.Amaç, Kapsam, Veri Seti ve Yöntem
Çalışmada Türkiye için 1995:01- 2020:12 döneminde döviz kuru ve dış ticaret değişkenleri
arasındaki uzun dönemli ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Analizde kullanılan veriler
TCMB Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ve Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilmiştir.
Çizelge 2’de kullanılan değişkenler ve tanımları yer almaktadır.
Çizelge 2. Değişkenler ve Tanımlar
Değişkenler
RE
ITH
IHR

Tanımlar
Reel Efektif Döviz Kurları
İthalat
İhracat

Çalışmada değişkenler arasında uzun dönemli ilişki incelenmeden önce ADF ve PP testi ile
değişkenlerin birim kök içerip içermediği araştırılmıştır. Ardından değişkenler arasında uzun
dönemli bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla eşbütünleşme ilişkisi, Engle ve
Granger (1987) testi ile sınanmıştır. Çalışmada oluşturulan eşbütünleşme testi denklemleri
aşağıda gösterilmektedir.
FAt = αt + βitFGt + ut

(1)

FAt = αt + βitBUYt + ut

(2)

FGt = αt + βitBUYt + ut

(3)

Değişkenler arasına eşbütünleşme ilişkisi analiz edildikten sonra uzun dönemli ilişkinin
nedenselliği Granger nedensellik analizi ile test edilmiştir. Çalışmada kullanılan modellere
ilişkin denklemler aşağıda gösterilmektedir.
∆FAt = ∝0 + ∑kj=i ∝1j ∆FAt−j + ∑kj=1 ∝2j ∆FGt−j + ε1t

(4)

∆FGt = β0 + ∑kj=i β1j ∆FGt−j + ∑kj=1 β2j ∆FAt−j + ε2t

(5)

∆BUYt = ∝0 + ∑kj=i ∝1j ∆BUYt−j + ∑kj=1 ∝2j ∆FGt−j + ε1t

(6)

∆FGt = β0 + ∑kj=i β1j ∆FGt−j + ∑kj=1 β2j ∆BUYt−j + ε2t

(7)

∆BUYt = ∝0 + ∑kj=i ∝1j ∆BUYt−j + ∑kj=1 ∝2j ∆FAt−j + ε1t

(8)

∆FAt = β0 + ∑kj=i β1j ∆FAt−j + ∑kj=1 β2j ∆BUYt−j + ε2t

(9)

Bu kapsamda yapılan analizlere ilişkin sonuçlar bulgular bölümünde yer almaktadır.
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3.2.Bulgular

Reel efektif döviz kuru, ihracat ve ithalat değişkenlere dair test sonuçları incelendiğinde
serilerin I(1). farkları alınarak durağan hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır. Böylelikle “birim kök
vardır” olarak ifade edilen yokluk hipotezi reddedilmektedir. Birinci dereceden fark alma işlemi
ile serilerin durağanlığı sağlandığı gözlemlenmektedir. Ardından döviz kuru, ihracat ve ithalat
arasında uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi, Engle ve Granger (1987) testi ile sınanmıştır.
Eşbütünleşme analiz sonuçları Çizelge 4’te gösterilmektedir.

Çizelge 4. Eşbütünleşme Analiz Sonuçları 1
Uzun Dönem İlişki

(bağımlı-bağımsız)

ԐADF

lnITH-lnRE

-1.015 (1)

lnIHR-lnRE

-0.863(1)

lnRE-lnITH

-2.421(1)**

lnRE-lnIHR

-2.510(1)*

***,**,* sırasıyla %1, %5 ve %10 anlamlılık düzeyini göstermektedir.

Eşbütünleşme testinin uygulanabilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir. ADF ve
PP test sonuçlarında seriler birinci farkları alınarak durağan hale getirilmiştir. Eş bütünleşme
testi durağan seriler üzerinde uygulanmaktadır. Buna göre Tablo 3 sonuçları incelendiğinde
bağımlı değişken ihracat ve ithalat olduğu durumlarda seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin
bulunmadığı tespit edilmiştir. Ancak reel efektif döviz kurunun bağımlı değişken olduğu
durumda ihracat ve ithalat arasında eş bütünleşme ilişkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin nedenselliği Granger nedensellik analizi ile test
edilmiştir. Test sonuçları Çizelge 5’te gösterilmektedir.
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Çizelge 5. Granger Nedensellik Analiz Sonuçları

Çizelge 5 Granger Nedensellik test sonuçları incelendiğinde reel efektif döviz kuru ile ithalat
arasında kısa dönemli nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. İthalat ve ihracat açısından
incelendiğinde döviz kurları üzerinde bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Tabloya göre sadece kısa dönemli reel efektif döviz kurlarının ithalatın nedeni olduğu sonucu
tespit edilmiştir. Yani döviz kurlarında meydana gelecek herhangi bir şokun ithalatı
etkileyeceği söylenebilir.
MacKinnon (1996)’dan elde edilen tablo kritik değerleri %1 için -2,606, %5 için -1,946 ve
%10 için -1,613’tür.
1

4. SONUÇ ve ÖNERİLER
24 Ocak 1980 Kararları Türkiye’de dış ticaretin gelişmesinde önemli bir adım olmuştur. Bu
kararlardan sonra daha çok ihracata dönük politikalar önem kazanmıştır. Bu nedenle hem
uluslararası ticaretin gelişmesi hem de ödemeler konusu dövize olan ilgiyi artırmıştır. Bu
çalışmada da ihracat, ithalat ve reel efektif döviz kurları ele alınarak aralarında bir nedensellik
ilişkisinin bulunup bulunmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha önce dış ticaret ve döviz
kurları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların bulguları incelendiğinde farklılıkların
bulunduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla döviz kurları, ithalat ve ihracat arasında bir ilişkinin
bulunup bulunmadığı temel bir soru olmuştur. Bu kapsamda 1995-2020 dönemi ithalat, ihracat
ve döviz kurları arasındaki uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi Engle ve Granger (1987) testi
ile değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin nedenselliği ise Granger nedensellik testi ile
araştırılmıştır.
Engle ve Granger (1987) testi sonucunda bağımlı değişken ihracat ve ithalat olduğu durumlarda
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Reel efektif döviz
kurunun bağımlı değişken olduğu durumda ihracat ve ithalat arasında eş bütünleşme ilişkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Nedensellik test sonuçlarında ise reel döviz efektif kurundan ithalata
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişki bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak dış ticaret
değişkenlerinden döviz kuruna yönelik nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Yapılan analiz
sonucuna göre Türkiye’de döviz kurlarının dış ticareti tek başına açıklamaya yeterli olmadığı
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sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular Aççı (2016) ve Aktaş (2010) tarafından
yapılan çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.
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BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNDE AVANTAJ ve DEZAVANTAJLARIN
İNCELENMESİ

Zehra YOLOĞLU SERTER
Doktora Öğrencisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, OrcID:
0000-0003-1896-2673
ÖZET
Günümüzde gelişen teknoloji ve beraberinde gelen inovasyon sayesinde birçok alanda yenilik
beraberinde gelmiştir. Bu teknoloji uygulamalarını yakından takip etmek ve sistemlerine
entegre etmek devletler, şirketler, bireyler için oldukça önemli bir hal almıştır. Bu teknolojilerin
her alanda uygulanabilir olması durumu da beraberinde pek çok avantaj ve dezavantajları
beraberinde getirmektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte son dönemlerde özellikle tüm dünyanın ilgisini çeken blok zincir
teknolojisi giderek önemi artan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece sanal para
Bitcoin ile bağdaştırılan bir kavram olarak algılansa da incelendiğinde potansiyel olarak tüm
sektörlere uygulanabilecek bir teknolojik alt yapı olduğu söylenebilir. Uygulandığı sektörler
incelendiğinde blok zinciri teknolojisinin araçları ortadan kaldıran ve güvenli, daha az maliyetli
faaliyetlere imkan sağladığı bilinmektedir. Ancak işleyişinden bu yana bazı bireyler tarafından
bir balon olarak nitelendirilmesi de sistemin her an yok olacağına yönelik beklentileri de
beraberinde getirmiştir.
Blok zincir tabanlı teknolojinin tüm dünyada kullanımının artması için birtakım gereksinimler
bulunmaktadır. Bu teknolojinin kullanım yaygınlığının artması için öncelikle tüm toplum, çevre
ve ekonomi üzerinde olumlu etki yaratması ve bireyler tarafından kabul görmesi gerekmektedir.
Teknolojideki tüm adımların şeffaf, hesap verilebilir ve gizlilik esasına göre ilerlemesi
teknolojinin kabul edilmesini hızlandıran adımlardan olacaktır. Geleneksel yapıdan daha etkili
ve verimli çözümler yaratarak teknolojinin ilerlemesine katkı sağlanmalıdır. Blok zinciri
teknolojisi sadece finansal bir yapı değil, çok daha geniş bir uygulama alanına sahip ve pek çok
sektöre de etki eden bir sistemdir. Bu teknolojinin sektörlere entegre olması için birtakım
avantajlar sağlaması gerekmektedir.
Blok zinciri teknolojisinin sağladığı avantajlar yanında sistemin çok karmaşık bir yapı içermesi
ve standart bir yapının oluşturulamaması gibi birtakım sorunları da bulunmaktadır. Teknolojik
alt yapı her geçen gün değişmekte ve blok zincir teknolojisinin de dünyada kabul
edilebilirliğinin artması için bu teknolojinin gelişmeye ihtiyacı vardır. Ancak bazı sistemsel
performans sorunları, kontrol riski, yüksek işlem maliyeti gibi sorunlar blok zinciri
teknolojisinin risk seviyesini ve dezavantajlarını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Blok Zinciri, Blok Zinciri Avantajları, Blok Zinciri Dezavantajları.
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INVESTIGATION OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES IN BLOCK CHAIN
TECHNOLOGY

ABSTRACT
Today, thanks to the developing technology and the innovation that comes with it, innovations
have come along in many fields. It has become very important for governments, companies and
individuals to closely follow these technology applications and integrate them into their
systems. The fact that these technologies can be applied in every field brings with it many
advantages and disadvantages.
Along with the developing technology, blockchain technology, which has attracted the attention
of the whole world in recent years, is a concept that is increasing in importance. Although it is
perceived as a concept associated only with virtual money Bitcoin, when examined, it can be
said that it is a technological infrastructure that can potentially be applied to all sectors. When
the sectors in which it is applied are examined, it is known that blockchain technology
eliminates tools and enables safe, less costly activities. However, the fact that it has been
described as a balloon by some individuals since its operation has brought along expectations
that the system will disappear at any moment.
There are some requirements for the increasing use of blockchain-based technology all over the
world. In order to increase the prevalence of use of this technology, it must first have a positive
effect on the entire society, environment and economy and be accepted by individuals. The
progress of all steps in technology on a transparent, accountable and confidential basis will be
one of the steps that accelerate the adoption of technology. It should contribute to the
advancement of technology by creating more effective and efficient solutions than the
traditional structure. Blockchain technology is not just a financial structure, it is a system that
has a much wider application area and affects many sectors. In order for this technology to be
integrated into the sectors, it should provide some advantages.
In addition to the advantages of blockchain technology, there are also some problems such as
the system's very complex structure and the inability to create a standard structure. The
technological infrastructure is changing day by day and this technology needs to be developed
in order to increase the acceptability of blockchain technology in the world. However, problems
such as some system performance problems, control risk, high transaction cost increase the risk
level and disadvantages of blockchain technology.
Keywords: Blockchain, Blockchain Advantages, Blockchain Disadvantages.

1. GİRİŞ
Blok zinciri teknolojisi her ne kadar Bitcoin ile birlikte daha çok araştırılmaya başlansa da
bu teknoloji 1991 yılında tasarlanmıştır. Bitcoinle birlikte adını duyurması nedeniyle daha çok
kripto paralar için kullanılmıştır. Ancak bu teknoloji kripto paranın altında bulunan teknoloji
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birleşeninin birbirine zincirlenmiş bir dizi veri bloğu olarak adlandırılmaktadır (Satoshi, 2008).
Daha çok finans sektöründe kullanılsa da zamanla sağlamış olduğu faydalarla farklı sektörlerde
de kullanılmaya başlanmıştır. Bu teknolojilerin her alanda uygulanabilir olması durumu da
beraberinde pek çok avantaj ve dezavantajları beraberinde getirmektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte son dönemlerde özellikle tüm dünyanın ilgisini çeken blok zincir
teknolojisi giderek önemi artan bir teknoloji olarak karşımıza çıkmaktadır. Sadece sanal para
Bitcoin ile bağdaştırılan bir kavram olarak algılansa da incelendiğinde potansiyel olarak tüm
sektörlere uygulanabilecek bir teknolojik alt yapı olduğu söylenebilir. Uygulandığı sektörler
incelendiğinde blok zinciri teknolojisinin araçları ortadan kaldıran ve güvenli, daha az maliyetli
faaliyetlere imkan sağladığı bilinmektedir. Ancak işleyişinden bu yana bazı bireyler tarafından
bir balon olarak nitelendirilmesi de sistemin her an yok olacağına yönelik beklentileri de
beraberinde getirmiştir.
Bu çalışmada blok zincir teknolojisinin avantajları ve dezavantajlarına yer verilecektir.
İlerleyen bölümlerde literatür taraması ve sonuç kısmıyla çalışma tamamlanacaktır.
2. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN AVANTAJLARI
Blok zinciri (Blockchain) kelimesi, Satoshi Nakamoto’nun 2008 yılında yayınlanan orijinal
Bitcoin başlıklı makalesinde dile getirilmiştir. Blokchain kelimesi makalede geçmemiştir.
Ancak makalede kripto paranın altında bulunan teknoloji birleşenini, birbirine zincirlenmiş bir
dizi veri bloğu olarak adlandırmıştır (Satoshi, 2008). Blok zinciri sisteminde tüm işlemler
bloklar halinde kayıt altına alınmaktadır. Oluşan bu bloklar zincir şeklinde birbirine
bağlanmaktadır. Daha sonra oluşturulan bu zincir bloklar dağınık kayıt defterlerine
eklenmektedir. Bu oluşan zincirin yapısı tüm blokları birbirine bağlayan ve bir önceki bloğun
özeti ile beraber olacak şekilde ilerlemektedir. Zincir üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde
mevcut ağ üzerinden yayınlanmaktadır ve şifreleme algoritmalarıyla birlikte işlem
doğrulanarak blok oluşturulmaktadır. Sisteme dahil olan her düğüm, sistemdeki herhangi 2 kişi
tarafından yapılan işlemleri onaylayarak kayıt altına almaktadır. Bu sayede blok
doğrulanmaktadır ve bu bilgilerin değiştirilmesi ve silinmesi imkansız hale gelmektedir (Ünal
ve Uluyol, 2020: 168).
Blok zincir tabanlı teknolojinin tüm dünyada kullanımının artması için birtakım gereksinimler
bulunmaktadır. Bu teknolojinin kullanım yaygınlığının artması için öncelikle tüm toplum, çevre
ve ekonomi üzerinde olumlu etki yaratması ve bireyler tarafından kabul görmesi gerekmektedir.
Teknolojideki tüm adımların şeffaf, hesap verilebilir ve gizlilik esasına göre ilerlemesi
teknolojinin kabul edilmesini hızlandıran adımlardan olacaktır. Geleneksel yapıdan daha etkili
ve verimli çözümler yaratarak teknolojinin ilerlemesine katkı sağlanmalıdır (Mermer vd., 2018:
2).
Blok zinciri teknolojisi ilk zamanlarda sadece sanal para birimi olan Bitcoin ile
bağdaştırılmaktaydı. Blok zincirinin ilk uygulama alanının Bitcoin olması insanların algısında
bu teknolojinin finansal bir alt yapı olarak düşünülmesine neden olmaktadır. Ancak blok zinciri
teknolojisi sadece finansal bir yapı değil, çok daha geniş bir uygulama alanına sahip ve pek çok
sektöre de etki eden bir sistemdir (Underwood, 2016: 15). Bu teknolojinin sektörlere entegre
olması için birtakım avantajlar sağlaması gerekmektedir. Bu avantajlar şu şekilde sıralanabilir:
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Maliyet Avantajı: Blok zinciri teknolojisi yapısında da kaynaklı pek çok fayda sağlamaktadır.
Sağladığı faydalardan en önemli olanı aracılık faaliyetlerini ortadan kaldırmasıdır. Özellikle bu
aracıların değer zincirine bir katkısı yoksa bu teknoloji sayesinde aracıların ortadan kaldırılması
maliyetler açısından da fayda sağlayacaktır. Uber ve Airbnb gibi şirketlerin öncü olduğu
sektörlerde aracılar aradan çıkarılmaktadır. Böylelikle hem hız hem de maliyet açısından
tasarruf sağlanması beklenmektedir (Pazaitis vd., 2017: 108).
Yüksek İşlem Hızı: Blok zinciri teknolojisinin sağladığı avantajlardan bir tanesi de yüksek işlem
hızıdır. Özellikle yüksek işlem hızı gerektiren sektörlerde kullanılmaya uygun bir alt yapısı
vardır. Gelecekte nesnelerin interneti ve yapay zeka ile çalışan eşyaların iletişiminde de fayda
sağlayacağı beklenmektedir. İşlem hızı açısından günümüzde sistemleri karşılaştırıldığında
hem doğrulama hem de işlemlerin hızlı yapılmasını sağlayacak altyapı sisteminin blok zinciri
teknolojisinde bulunmaktadır (Conoscenti vd., 2016: 4).
Değiştirilemez Yapı: Blok zinciri teknolojisinin alt yapısı birbirine eklenmiş uç uça verilerin
oluşturduğu bloklar şeklinde ilerlemektedir. Bu nedenle bir blok üzerinde değişiklik yapılması
için tüm blokların değiştirilmesi gerekmektedir. Bu işlem de oldukça zor ve maliyetlidir. Ancak
bazı sektörler de verilerin stabil olduğu ve zaman dilimi içerisinde değişmeyen bir teknolojiye
ihtiyaç duyulmaktadır. Blok zinciri teknolojisi verilerin değiştirilemez, şeffaf ve dağıtık bir
şekilde depolanmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Özellikle tapu sahipliği, kişisel veriler,
sağlık kayıtları, dijital haklar, akıllı sözleşmeler gibi kısa zamanda değişim gerektirmeyen
sektörler için oldukça elverişli bir ortam yaratmaktadır (Zyskind vd., 2015: 182).
Kriptografi: Blok zinciri teknolojisi içerdiği kriptografik algoritmalar sayesinde dolandırıcılık
ihtimali ortadan kaldırılmaya yardımcı olmaktadır. Teknolojinin alt yapısında veriler dağıtık
bir şekilde tutulmaktadır. Bu nedenle onaylama adımları gerekmektedir. Böylelikle blok zinciri
teknolojisi dolandırıcılık aktivitelerine yönelik müsait ortamları azaltmaya yönelik bir
teknolojidir (Mermer vd., 2018: 4). Özellikle finansal işlemlerde uluslararası düzeyde pek çok
banka tarafından kullanılmaktadır.
Yeni Nesil Ödeme Sistemi: Blok zinciri teknolojisinin getirdiği en büyük avantajlardan bir
tanesi de para transferlerinin eşten eşe iletişim yoluyla arıcılar olmadan doğrudan kullanıcılar
arasında yapılabilmesine imkan sağlamasıdır. Blok zinciri teknolojisi alt yapısıyla kurulmuş bir
platformda istenilen saatte para transferi yapılabilmektedir. Böylelikle belirli saatler içerisinde
işlem yapma zorunluluğu ortadan kalkmaktadır. Ödeme sistemine blok zincir teknolojisi
uygulanmasıyla beraber hem aracılar ortadan kalkmış, hem zaman hem de maliyet tasarrufu
sağlanmıştır (Uçma Uysal ve Aldemir, 2018: 513). Geleneksel sistemin tam tersi biçiminde yurt
içi yurt dışı, mesai saatleri içerisinde, yalnızca hafta sonu gibi ayrımlar bulunmamaktadır
(Swan, 2017: 11).

Oy Kullanma: Günümüzde seçimlere katılım oranları her geçen gün düşmektedir. Özellikle oy
kullanacağı yerden farklı bir yerde bulunan vatandaşların seçim sonuçlarını etkilemeyeceğini
düşünerek oy kullanmamaktadır. Blok zinciri teknolojisinin oy kullanma alanına entegre
edilmesiyle vatandaşlar internet olan yerden oy kullanma imkanına sahip olmaktadır. Bu
teknolojiyle birlikte seçimlere katılım oranlarında artış yaşanacağı ön görülmektedir. Blok
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zincir teknolojisinin değiştirilemez yapısı sayesinde seçim sonuçlarına yapılabilecek olan
müdahalelerin önüne geçilebilmektedir (techcrunch.com).
Akıllı Sözleşmeler: Akıllı sözleşmeler başlangıçta finansal işlemler için kullanımı
düşünülmektedir. Ancak zamanla işletmeler içinde iki veya daha fazla taraf arasında işlemlerde
de kullanılacağı beklenmektedir. Akıllı sözleşmeler sözleşme koşullarının bilgisayar kodlarıyla
blok zincirine eklenmesiyle oluşturulur. Bu kodlar blok zincirinde saklanır ve sözleşme şartları
tamamlanana kadar devam eder. Özellikle türev ürünlere ait sözleşmelerin blok zinciri alt
yapısıyla akıllı sözleşmelere dönüştürülmesi pek çok avantaj sağlamaktadır. Örneğin türev
sözleşme içerikleri, talimat ve işlemleri blok zinciri üzerine eklenerek veri tabanı üzerinde
saklanır. Dağıtık veri yapısı sayesinde merkezi otoriteler ve aracı kurumlar ortadan kaldırılır ve
işlem maliyetleri azaltılır. Akıllı sözleşmelerin ilerleten zamanlardaki kullanım alanlarına
bakıldığında sadece finans sektörü değil pek çok sektör tarafından da kullanılabileceği
öngörülmektedir. Noter anlaşmaları, ürün tedarik sözleşmeleri, ödeme sözleşmeleri vb. diğer
sözleşmeler de örnek kullanım alanları olarak gösterilebilir. Blok zinciri teknolojisinin en
önemli özelliğinden olan işlem maliyetlerini ve süreçleri olarak değerlendirildiğinde
sözleşmelerdeki süreçleri de önemli ölçüde azaltma potansiyeli barındırmaktadır. (Reyna vd.,
2018: 177-179).
Erişilebilir Sağlık Verileri: Pandemi sürecinin de etkisiyle dünya üzerinde oluşturulacak bir
blok zinciri teknolojisi sayesinde kişilerin tüm sağlık bilgileri tüm sağlık kurumları tarafından
ulaşılabilir bir yapı haline gelmesiyle birlikte süreç daha hızlı ilerleyebilir. Hastanın geçmişi
sayesinde bazı tetkikler yapılmaz ve maliyet açısından da avantajlar sağlanabilir (Erdoğan ve
Bodur, 2020: 292).
Sermaye ve Şirket Değer Artışı: Blok zincir teknolojisinin ilk kullanım alanlarından olan kripto
para şirketlere birçok değer katmıştır. Kripto paralardaki potansiyeli gören ve kendilerini bu
yeniliklerden faydalanmak için güncelleyen pek çok şirket hem sermayelerini hem de şirket
değerlerini arttırmışlardır. Örnek olarak Riot Blockchain isimli şirket Bitcoin ve ethereum'a
yatırım yapma kararı alma stratejisi sonrası piyasa değerini yaklaşık %400 artırmıştır. Crypto
Co. isimli dijital varlıklar üzerine yatırım, ticaret ve danışmanlık veren şirketin hisseleri bir
ayda %2600 değer kazanmıştır. Veltyco isimli oyun şirketlerine online ticaret hizmeti sunan
şirket blok zinciri ve kripto paralar üzerine faaliyetlere başlayacağını duyurması sonrası hisse
değerini %20 artırmıştır (Şahin, 2018: 907).
Hızlı Kamusal Hizmetler: Blok zincirinin kamu sektöründe kullanılmasıyla birlikte kamusal
alanda birçok işlemin daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleşeceği düşünülmektedir. Bu
alanlar; Kimlik Yönetimi (Kimlik, Tıbbi Bio-Kimlik, Ehliyet ve Kurumsal Kimliklerin
birleştirilmesi), Noterlik işlemleri, Varlık Transferi ve Korunması (Tapu ve Ruhsat Kayıtları),
E-Devlet uygulamaları, Emeklilik İşlemleri, Gümrükleme işlemleri (Erdoğan ve Bodur, 2020:
292).
3. BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN DEZAVANTAJLARI
Blok zinciri teknolojisinin sağladığı avantajlar yanında sistemin çok karmaşık bir yapı içermesi
ve standart bir yapının oluşturulamaması gibi birtakım sorunları da bulunmaktadır. Teknolojik
alt yapı her geçen gün değişmekte ve blok zincir teknolojisinin de dünyada kabul
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edilebilirliğinin artması için bu teknolojinin gelişmeye ihtiyacı vardır. Ancak bazı sistemsel
performans sorunları, kontrol riski, yüksek işlem maliyeti gibi sorunlar blok zinciri
teknolojisinin risk seviyesini ve dezavantajlarını arttırmaktadır. Bu dezavantajlar şu şekilde
sıralanabilir:
Sistemsel Açıklar: Geleneksel yöntemlerde ile sağlanan güvenlik yöntemlerinde sistem tek bir
merkez üzerinden tanımlanmaktadır. Bütün giriş yapan cihazların doğrulanması,
yetkilendirilmesi merkezi aracı iletişim modellerine dayanmaktadır (Mermer vd., 2018: 3).
Blok zinciri teknolojisinde ise çok fazla sunucu üzerinden sisteme bağlanılmaktadır. Dağıtık
veri sistemi üzerine kurulmuş bir teknolojidir. Bu nedenle tek bir başarısızlık noktası içerisinde
sistemin çözüme ilerlemesini oldukça zordur. Ayrıca sistem içerisinde kullanıcı izni olmaksızın
tüm verilerin değiştirilmesi veya özetlenen verilerin sahibine açılması gibi gizlilik açısından
oluşabilecek açıklar yaratacak işlemler de teknoloji içerisindeki dezavantajlar arasındadır
(Zyskind vd., 2015: 183). Bu durum pek çok riski de beraberinde getireceği öngörülmektedir.
Arşivleme Problemi: Blok zinciri teknolojisini birbirine bloklar şeklinde eklenmiş veriler
şeklinde oluşan bir teknolojidir. Zamanla bu verilerin artması ile birlikte bu verilerin
arşivlenmesinin de problemler yaratacağı öngörülmektedir (Liang vd., 2017: 470). Bu nedenle
verilerin arşivlenmesi de araştırılan konulardandır.
Yasal Düzenlemeler: Blok zinciri teknolojisi kullanımı dünyada her geçen gün artmakta ve tüm
sektörlere entegre olabilecek bir teknolojik alt yapının bulunduğu bilinmektedir. Özellikle akıllı
kontratlar, dijital sözleşmeler gibi hem gizlilik hem de güvenlik bakımından farklı yöntemler
sunun blok zincir teknolojisi için bir düzenleme veya şartname bulunmamaktadır (Mermer vd.,
2018: 3). Bu nedenle teknolojinin daha hızlı uygulanabilmesi için çeşitli kanunlar geliştirerek
teknolojinin kanun karşısında da kabul edilirliğinin belirtilmesi gerekmektedir.
Yasa Dışı İşlemler: Blok zincir teknolojisinin ilk uygulama alanı sanal para birimi Bitcoin’dir.
Bitcoin ile yapılan işlemleri takip etmek nitekim uygulanabilir. Ancak Bitcoin bile farklı yasa
dışı işlemler için kullanılmaya uygundur. Bu nedenle otoritelerin tepkisini çekmiştir ve aslında
blok zinciri teknolojisinin gelişimini olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir. Teröre
finansman sağlama, çeşitli yasa dışı işlerde kullanımına yönelik engelleyici çözümler henüz
ortaya çıkmamıştır. Aslında bu tür işlemler bankacılığın en büyük problemleri olarak yıllardır
süregelmiştir. Ancak blok zinciri teknolojisinin sağladığı faydalar düşünüldüğünde kripto
paraların dönüşümü sırasında gerekli kontrollerle birlikte bu tür sorunların ortadan kaldırılacağı
öngörülmektedir (Twomey, 2013: 67). Devletler çeşitli finansal araçlardan kazanca göre vergi
almaktadır. Ancak kripto paralarda hali hazırda bir yasal düzenleme bulunmadığı için devletin
bu sistemden vergi alması için bir yasal düzenleme gerekmektedir.
Karmaşık Sistem: Blok zinciri teknolojisi dağıtık bir sistemdir. Merkezi değildir ve karmaşık
bir alt yapıya sahiptir. Tüm bu sistemi anlamak zor ve uzmanlık gerektiren işlemlerdir. Bu
nedenle bu teknolojinin sektörlere entegre edilebilmesi kolay olmayacaktır.
Elektrik Maliyeti: Blok zinciri alt yapısının gereği olarak çok fazla bilgisayar, sunucu vb.
elektronik sisteme ihtiyaç duyulmaktadır. Sistemin gereği olarak birden fazla sunucu
bulunmaktadır. Sistem içerisindeki işlemlerden dolayı da düğüm sayısı 10,100,1000 ve daha
fazla sayılara ulaşabilmektedir. Bu nedenle merkezi sistemlere göre daha fazla bir maliyet artışı
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yaratmaktadır. Ayrıca bu düğümlerin işletilebilmesi için de aynı şekilde ciddi bir elektrik
kullanımı oluşmaktadır (Aydın ve Yükçü, 2020: 2526). Bu nedenle blok zinciri teknolojisi alt
yapısından dolayı elektrik faturalarında ciddi bir artış gözlemlenecektir.
Elektrik kullanımının fazla olması ve işlem kapasitesinin yüksek olması nedeniyle
bilgisayarlarda aşırı ısınma sorunları meydana gelecektir. Bu ısınmaları engellemek için ise
soğutma sistemleri kullanılacaktır. Bu da maliyetleri çok yükselten, sistemin dezavantajı
sayılabilecek bir nedendir. Ayrıca sistemi sürekli ayakta tutabilecek donanımlı eleman ihtiyacı
da doğacaktır.
Entegrasyon Problemi: blok zinciri teknolojisini sistemlerine entegre etmek isteyen geleneksel
sistemler, mevcut bulunan yapılarında değişime gitmek zorundadırlar. Bu yapılacak olan köklü
değişiklikler için bir dönüşüm stratejisi belirlenmesi ve ona uyulması gerekmektedir
(teknochain.com). Dönüşüm sürecinin aksaması veya alt yapı ve iş süreçlerinde yaşanacak
sıkıntı entegrasyon problemlerini ortaya çıkaracaktır.
Hatalı Kod: Bütün veriler blok zinciri teknolojisi üzerine çeşitli kodlamalarla blok şeklinde
eklenerek devam etmektedir. Bu kodlamalarda bir yanlış yapılması güvenlik açısından olumsuz
sonuçlara yol açabilmektedir. Siber saldırıların hedefinde kalarak, bu güvenlik açıklarında
faydalanılarak ağa kötü amaçlı kod eklemesi yapılabilir (securityintelligence.com). Bu durum
kullanıcılar açısından büyük risk oluşturmaktadır.
4. SONUÇ ve ÖNERİLER
Blok zinciri teknolojisi her geçen gün gelişen ve daha fazla kullanım alanı olan bir sistem haline
gelmektedir. Bu yeni teknoloji sağlamış olduğu faydalar sadece finans sektörünün değil,
finansal olmayan sektörlerin de mevcut iş süreçlerinin de iyileşmesine de imkan sağlamaktadır.
Çizelge 1. Blok Zinciri Avantaj ve Dezavantajları
Avantajları
Maliyet Tasarrufu
Yüksek İşlem Hızı
Değiştirilemez Yapı
Kriptografi
Oy Kullanma
Yeni Nesil Ödeme Sistemi
Oy Kullanma
Akıllı Sözleşmeler
Erişilebilir Sağlık Verileri
Sermaye ve Şirket Değer
Artışı
Hızlı Kamusal Hizmetler

Dezavantajları
Sistemsel Açıklar
Arşivleme Problemi
Yasal Düzenlemeler
Yasa Dışı İşlemler
Karmaşık Sistem
Elektrik Maliyeti
Entegrasyon Problemi
Hatalı Kod

Çizelge 1’de görüldüğü gibi işlem hızlarının artırılması, aracıları ortadan kaldırması,
maliyetleri azaltması, değiştirilemez yapısı ve sağladığı vb. olanaklar blok zinciri teknolojisinin
avantajları arasındadır. Ancak teknolojinin yeni olması, önyargılı tutumların oluşması,
uzmanlaşma sağlanamamış olması, yasal düzenlemelerin yeterli olmaması blok zinciri
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teknolojisinin önündeki riskleri artırmaktadır. Bu riskler çeşitli yatırımlar ve iyileştirmelerle
birlikte ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir. Blok zinciri teknolojisi gelecek vaat eden bir
teknolojidir. Gelecekte hayatı kolaylaştıracağı ve her noktada önümüze çıkacağı
beklenmektedir. Bu nedenle bu eksiklikleri geri plana atmak yerine bu problemlere ve risklere
karşı çözüm arayışına girilmesi önerilmektedir.
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KÜLTÜREL SERMAYE KAYNAĞI OLARAK OKUL: İLKÖĞRETİM MÜFREDATI
EKSENİNDE BİR ANALİZ
Evşen Altun-Aslan1
1
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ÖZET
Kültürel sermaye kavramı, aile ve okulda içselleştirilen bilgi birikimi, eğitsel yetenekler ile
birtakım unvanlara sahip olmayı anlatmaktadır. Pierre Bourdieu klasik sınıf tartışmaları
karşısında salt ekonomik kaynaklara sahip olmaktan kaynaklı sınıfsal farklılıklara, sahip olunan
kültürel kaynakları da eklemektedir. Buna göre ekonomik sermaye ile birlikte kültürel sermaye
birikimi bireyin sınıfsal/toplumsal konumunu belirlemektedir. Sınıfsal konumlarımız bizi diğer
bireylerden bir başka ifade ile genelden farklılaştıran/ayrıştıran birtakım özelliklere sahip
olmakla ilgilidir. İşte bu noktada hangi kaynaklara sahip olunduğu meselesi önemli bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır. Pierre Bourdieu’ye göre toplumsal uzamda dört farklı sermaye
kaynağı bulunmaktadır. Bunlar ekonomik, kültürel, toplumsal ve simgesel sermaye olarak
karşımıza çıkar. İlk olarak bu sermayelerin toplam hacmi bireyin toplumsal uzamdaki
konumunu belirlerken, sınıf içi farklılaşmayı sağlayan kültürel ve ekonomik sermaye
kaynaklarına sahiplikle ilgilidir. Bu eksende bireyler sınıfsal konumlarından hareketle bu
kaynaklara yatırım yapmaktadırlar. Şüphesiz kültürel sermaye kaynaklarına olan yatırım bu
noktada ayırt edici bir üstünlüğe sahiptir. Birtakım beğeni biçimlerini, yaşam tarzını belirleyen
kültürel sermaye kaynakları aile ve okul olarak karşımıza çıkar. Aile kültürel sermayenin
içselleştirilmesi sürecinde birincil bir aktör iken, okullar kültürel sermayenin yeniden üretimini
sağlayan eğitim kurumları olarak ön plana çıkmaktadırlar. Okul da aile gibi bireye, birtakım
beğeni biçimlerinin, tutum ve davranışların içselleştirilmesini ve sahip olduğu kaynaklarla
yetenek ve beceri gelişimini sağlamaktadır. Bu nedenle okulların sahip olduğu kaynaklar
kültürel sermaye kazanımı ve yeniden üretimi için oldukça önemlidir. Çocuklarının toplumsal
konumlarını iyileştirmek veya korumak amacıyla kültürel sermaye kaynaklarından biri olan
okula yatırım yapan aileler için artık okulların akademik eğitim dışında, müzik, sanat, spor gibi
kültürel alanlarda sahip olduğu imkânlar önemli bir konu haline gelmiştir. Bu bağlamda aileler
çocuklarının geleceklerinden kendilerini sorumlu tuttukları için okulların müfredatları ile de
ilgilenmektedirler. Bu eksende çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilköğretim kurumlarına
yönelik hazırladığı müfredat programları analiz edilmektedir. Ancak çalışma akademik
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eğitimin dışında müzik, spor ve sanat alanında ders müfredatları ile kendini sınırlamaktadır.
Çalışmadan nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Sermaye, Eğitim, Müfredat
GİRİŞ
Bireyler yaşamları boyunca diğer bireyler, gruplar ve kurumlarla etkileşim içerisinde
yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu kurumlar arasında aile ve eğitim kurumu birincil
toplumsallaşma aracıları olarak ön plana çıkmaktadırlar. Zira genel olarak bireyler bir ailenin
üyesi olarak yaşamaya başlamakta ve içerisinde bulundukları sosyal, ekonomik, kültürel
dünyaya yönelik birtakım bilgi, tutum ve davranışları içselleştirmektedirler. Bu süreçte aile
kurumu bireye en yakın toplumsallaşma aracısı olarak bireyin birtakım algı, tutum ve davranış
şemalarının gelişmesinde etkilidir. Aileler bu toplumsallaşma süreci içerisinde çocuklarına
sahip oldukları kaynakları aktararak, var olan toplumsal konumlarını korumak veya
iyileştirmek için çaba sarf etmektedirler. Kaynak veya sermaye kavramı ile akıllara ilk gelen
şüphesiz sahip olunan maddi varlıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, sahip olunan
kültürel nesneler, dahil olunan ilişki ağları gibi yaşam tarzını belirleyen temel faktörlerin de
bireylerin sahip olduğu sermaye veya kaynakların birer göstergesi olarak kullanılması oldukça
yenidir. Sermaye kavramı ile akla ilk gelen isim şüphesiz Karl Marx’tır. Marx, toplumsal alanda
eşitsizlikleri anlatmak için sermayeyi maddi varlıklar ekseninde ele almış ve toplumsal alanda
sınıfsal ayrımları anlatmak için üretim araçlarına sahip olmak ve olmamak meselesini
tartışmıştır. Sahip olunan maddi varlıkların ötesinde yukarıda bahsedildiği gibi kültürel
nesnelere sahip olmak, alınan eğitim, dahil olunan ilişki ağlarının önemini tartışan Fransız
sosyolog Pierre Bourdieu, sermaye kavramının genişletilmesini sağlayarak literatüre önemli bir
katkıda bulunmuştur. Bu noktada bireylerin toplumsal alanda konumlarını belirleyen tek
sermaye ekonomik sermaye değildir. Ekonomik sermayenin yanında Bourdieu, kültürel,
toplumsal ve simgesel sermayeden bahsetmektedir. Bu bağlamda aileler sahip oldukları bu
sermaye yoğunluklarını toplumsallaşma süreci içerisinde çocuklarına aktarmaktadırlar. Çünkü
aileler bu aktarımla sahip oldukları konumu korumak veya iyileştirmek istemektedirler. Bu
noktada kültürel sermaye sahipliği önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kültürel
sermaye, kültürel nesnelere sahiplikle, birtakım bilgi ve eğitsel yetenek ve becerilere sahip
olmakla ilgilidir (Bourdieu, 1986: 243). Eğitim toplumsal hareketliliği sağlayan temel
toplumsal kurum olduğundan bireylere sağladığı kaynaklar ile önemli bir yere sahiptir.
Dolayısıyla kültürel sermaye kaynağı olarak okulların, aile ile birlikte kültürel sermayenin
biriktirilmesinde etkili olan eğitim kurumları olarak ön plana çıktığı görülmektedir.
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Okul da aile gibi bireye, birtakım beğeni biçimlerinin, tutum ve davranışların içselleştirilmesini
ve sahip olduğu kaynaklarla yetenek ve beceri gelişimini sağlamaktadır. Bu nedenle okulların
sahip olduğu kaynaklar, kültürel sermaye kazanımı ve yeniden üretimi için oldukça önemlidir.
Bu noktada çocuklarının toplumsal konumlarını iyileştirmek veya korumak amacıyla kültürel
sermaye kaynaklarından biri olan okula yatırım yapan aileler için artık okulların akademik
eğitim dışında, müzik, sanat, spor gibi kültürel alanlarda da sahip olduğu imkânlar önemli bir
konu haline gelmiştir. Dolayısıyla aileler çocuklarının geleceklerinden kendilerini sorumlu
tuttukları için okulların müfredat (öğretim programları) ile de ilgilenmektedirler. En genel
anlamıyla müfredat, öğretim programı altında öğrencilere iletilen ders ve konular dizisi olarak
kabul edilmektedir (İnal, 2013: 270). Dersler ve konular listesi olarak ele alınan müfredat
programı kavramının yerine 1950’lerden itibaren eğitim programı kavramı kullanılmaktadır
(Demirel, 2020: 12). Eğitim programı belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan okul ve okul
dışında tüm eğitim etkinliklerini anlatırken; öğretim programı belirli eğitim kademesinde
derslerde ele alınacak tüm öğretim etkinliklerini anlatır (Demirel, 2020: 6). Müfredat kavramı
gündelik yaşamda yaygın olarak kullanılan bir kavram iken eğitim bilimciler müfredat
kavramının yerine öğretim programı kavramını kullanmaktadırlar (Aylar, 2018: 33). Çalışmada
müfredat kavramı kullanılmaktadır. Bu bilgiler ekseninde çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’na
(MEB) bağlı Talim ve Terbiye Kurulu’nun resmî internet sitesinde yer alan ilköğretim
kademesindeki müfredat (öğretim programı), nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi
yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Ancak çalışma akademik eğitimin dışında müzik,
spor ve sanat alanındaki müfredat ile kendini sınırlamaktadır.
1. KÜLTÜREL SERMAYE VE OKUL EĞİTİMİ
Pierre Bourdieu, toplumsal hiyerarşide bir konum elde etmek amacıyla bireylerin yaptıkları
bilgi ve eğitsel yetkinliklerin bütününü kültürel sermaye olarak ifade etmektedir. Bu eksende
kültürel sermayeyi oluşturan üç alt form olduğunu söyler. Bunlar, toplumsallaşma süreci
içerisinde hediye, miras gibi yollarla aktarılmayan, bireylerin zihinlerinde, bedenlerinde
içselleştirdikleri somutlaşmış (embodied) halde; kitaplar, enstrümanlar, antika eşyalar, tablolar
gibi kültürel nesnelere sahiplikle içselleştirilen nesneleşmiş (objectified) halde ve resmî bir
eğitim sonucunda kazanılan unvan ve diplomalar ile içselleştirilen kurumsallaşmış
(institutionalized) halde bulunmaktadır (Bourdieu, 1986: 243).
Bourdieu, Fransız toplumunda beğeni hiyerarşisini gösterdiği ayrıntılı çalışması Ayrım (La
Distinction) da toplumsal eşitsizlik çalışmalarını kültürel alana taşıyarak literatüre önemli bir
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katkıda bulunmuştur (Bourdieu, 2015). Kültür Bourdieu için, giyinme tarzından, yeme içme
biçimlerine, sanat eserlerini anlamaktan, yorumlayabilmeye, tiyatro, opera, müze gibi sanat
alanı ile ilgili mekânlara gitme sıklığından, okuma alışkanlığa kadar kültürel alandaki pek çok
kültürel nesnelerle olan ilişkiyi anlatmaktadır (Jourdain ve Naulin, 2016: 78).
Toplumsal hiyerarşi artık kültürel hiyerarşi ile ilişkilendirildiğinden; kültürel sermaye
dağılımının yapısı önemli bir konudur. Bu eksende kültürel sermaye, kaynakları olarak aile
kurumunun stratejileri ve okul kurumunun işlevi arasındaki bağlantı ile yeniden üretilmektedir.
Bu noktada aileler Bourdieu’ye göre, toplumsal varlıklarını, sahip oldukları ayrıcalıkları
yeniden üretim stratejileri ile devam ettirme eğilimindedirler. Evlilik, doğurganlık, veraset
stratejileri bunlar arasında yer alır. Yeniden üretim stratejileri arasında yer alan eğitim
stratejileri de okul eğitimine yapılan yatırım ile gerçekleşmektedir (Bourdieu, 1995: 39). Bu
noktada okulların sahip olduğu kaynaklar önemli bir konu haline gelmektedir.
Kültürel yeniden üretim yaklaşımına göre, kültürel sermaye kaynağı olarak okul, sınıflı
toplumlarda bir yeniden üretim aracıdır (Giroux, 2014). Ayrıca kültürün üretken alanı olarak
kabul edilen okullar, aileden sonra habitusun da şekillenmesinde etkili bir güce sahiptir (Nash,
1990: 435). Okullar sahip oldukları kaynaklar, eğitim programlarının içeriği ile kültürel
pratiklerin bir ihtiyaç olarak içselleştirilmesini sağlayabilen eğitim kurumları olarak da ön plana
çıkmaktadırlar (Bourdieu ve Darbel, 2011: 57-58). Kültürel meşruiyet kuramına göre; toplum
içerisinde değerli olan kültürel pratikler ise, sahiplerine prestij de sağlayan üst sınıfın kültürel
pratikleridir (Jourdain ve Naulin, 2016: 80). Ayrım’da da Bourdieu okulun akademik bilgi
aktarımı dışında egemen kültüre yönelik pratiklerin içselleştirilmesine yönelik katkısından
bahsetmektedir (Bourdieu, 2015: 41).
“Değer aşılama veya dayatma eylemleriyle eğitim kurumu, (az ya da çok önemli
bir bölümü için başlangıçtaki yatkınlığa, yani köken sınıfa göre) okul tarafından
kabul görmüş bilgiler ve pratikler hakkında edinilmiş ve eğitim pazarında
doğrudan kârlı olmayabilecek, deneyimleri ve bilgileri biriktirmeye yönelik “çıkar
gütmeyen” bir biçim alarak “okul” sınırlarının ötesinde uygulanma eğiliminde
olan meşru kültüre ilişkin, genel ve nakledilebilir yatkınlıklar oluşturmaya katkıda
bulunur.”
Bu bilgiler ekseninde okullar, basit bir şekilde eğitim kurumları olmanın ötesinde toplumsal
yeniden üretimde etkili olan temel eğitim kurumları olarak karşımıza çıkmaktadırlar.
Dolayısıyla okul eğitiminin bireylere akademik eğitim dışında müzik, sanat, spor gibi kültürel
alanlarda aktardığı pratikler ile egemen kültüre ilişkin pratiklerin içselleştirilmesinde önemli
bir rolü olduğu söylenebilir. Çalışmada bu eksende Millî Eğitim Bakanlığı’nın Talim ve
Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve resmî internet sitesinde yayınlanan
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ilköğretim kademesinde spor, müzik ve sanat alanında yer alan müfredatı (öğretim programı)
doküman analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Doküman analizi, yüz yüze
görüşmelerin mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bir nitel araştırma yöntemidir.
Doküman analizi yazılı materyallerin analizine dayanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 140141).
2. SANAT, MÜZİK ve SPOR ALANINDA İLKÖĞRETİM MÜFREDATI ve
KÜLTÜREL SERMAYE EKSENİNDE BİR DEĞERLENDİRME
Akademik eğitim, bireyin fen ve sosyal bilimler alanında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır.
Akademik eğitim dışında müzik, spor, sanat gibi kültürel alanlarda verilen eğitim ise
öğrencilerin yetenek ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Yetenek ve beceri
sahibi olma, eğitsel yetkinlikler ile birlikte bireyin kültürel sermayesine ve bu bağlamda da
toplumsal konumunun şekillenmesine katkıda bulunduğu için önemlidir. Nitekim küreselleşme
süreci ile birlikte artan rekabet koşullarında rekabet avantajı elde edebilmek amacıyla eğitim ve
diplomanın ötesinde yetenek ve beceri sahibi olmanın önemi de artmıştır.
Tüketim toplumunda, tasarım giysiler giyebilmek, sinemada izlediğiniz filmin yönetmenini
bilmek, gidilen bir konserde hangi müzik enstrümanlarının kullanıldığı üzerine konuşmak
(Blunden, 2004), müzeye gitmek, opera, bale gösterilerini takip etmek, spor yapmak, birlikte
düşünüldüğünde yaşam tarzını gösteren pratikler ile toplumsal hiyerarşideki konum arasında
bağlantı kurulabildiği için bireylerin kültürel tüketim nesneleri ile ilişkisi önemli bir konu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan ilköğretim
kademesinde yer alan müfredat (öğretim programı) içerisinde görsel sanatlar dersine
bakıldığında, birinci sınıflardan başlayarak sekizinci sınıflar da dahil olmak üzere ilkokul ve
ortaokul kademesinde yer aldığı görülmektedir. “Görsel Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade
edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler ve
toplumlar açısından avantajlar sağladığından her düzeydeki yaş grubundan bireyler için bir
gereksinimdir.” (MEB, 2018a: 8). Programda ayrıca çocuklarının gelişim düzeylerine yönelik
eğitimler verilmesi gerekliliği ifade edilmektedir. Buna göre birinci ve dördüncü sınıflardaki
görsel sanatlar eğitimi programına bakıldığında;
“[…] genel olarak hayal dünyasının, duygu ve düşüncelerin sanat yoluyla nasıl
ifade edilebildiği, sanat eserinin değerli olduğu, sanatın süreç içerisindeki değişimi
ve yapıldıkları yerlerin tanınması; Türk kültüründen ve farklı kültürlerden
esinlenilerek yeni fikirler oluşturulması, bu fikirlerin uygulamaya yansıtılırken
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sanat malzemelerinin ve tekniklerinin kullanılması; oyun ve sorgulama yoluyla
öğrenmenin gerçekleşmesi, yerel sanat ürünleri üzerindeki motiflerin incelenmesi,
sanata karşı duyarlı olunması ve geçmiş dönemlerde yapılmış sanat eserlerinin
günümüz sanatına etkisi üzerine yoğunlaşılmıştır.” (MEB, 2018a: 9).
Beşinci ve sekizinci sınıflar için ise;
“[…] genel olarak edinilen bilgilerin özümsenmesi ve sanat eserlerinin daha
anlamlı değerlendirilmesi, sanat çalışması oluşturmada ve sanatı takdir etmede
kişisel değer ve fikirlerin iletimi; sanatçıların formları, materyalleri ve sembolleri
eserlerinde nasıl kullandıklarının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi; sanat
eserinin meydana gelmesinde yaratıcı sürecin araştırılması, analizi ve keşfi, sanat
elemanları ve tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel ve çağdaş sanat
materyallerinin kullanılarak tasarım yapılması, görsel sanat dilinin geliştirilmesi,
sanatın anlamının ve değerinin araştırılması; görsel sanat çalışması oluşturulurken
farklı tekniklerin bir arada kullanılması üzerine odaklanılmıştır.” (MEB, 2018a:
9).
İlkokul ve ortaokul kademelerinde görsel sanatlar dersi öğretim programının uygulanmasında
müzeler, ören yerleri, sanat galerilerinin, festivallerin ziyaret edilmesinin önemli olduğunun altı
çizilmektedir (MEB, 2018a: 10). Ortaokul ve imam hatip ortaokullarına yönelik seçmeli görsel
sanatlar dersi öğretim programında da sanat eleştirisi ve estetik, görsel iletişim ve
biçimlendirme, sanat tarihi ve müze eğitimini kapsayan kültürel miras gibi öğrenme alanları
bulunmaktadır. Bu ders ile resim, grafik tasarım, ebru sanatı, seramik, minyatür ve tezhip
alanlarına ilişkin öğrencilerin temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır (MEB,
2019: 10-13). Bourdieu’nün Darbel ile birlikte gerçekleştirdikleri Avrupa’da müze ziyaretlerini
inceledikleri araştırmaları Sanat Sevdası isimli eserlerinde müze ziyaretlerinin sıklığının
öğrenim düzeyiyle ilişkili olduğunu göstermişlerdir (Bourdieu ve Darbel, 2011: 36). Buna göre
okullar, sanat eserlerinin değerinin anlaşılmasında, eserlerin tanınmasına yönelik yatkınlıkların
kazanılmasında etkilidirler. Nitekim kültürel bir pratik eğer yapılmıyorsa bir ihtiyaç haline
gelmez. Ancak bu pratiğin gerekliliği okul eğitimi ile birlikte öğrencilere aktarılırsa bu kültürel
yatkınlığın içselleştirilmesini sağlar (Bourdieu ve Darbel, 2011: 84). Zira, kültürel imtiyaz
kültürel nesnelerle kurulan ilişkiler ile mümkün olmaktadır. Bu ilişki müzeye, tiyatroya veya
festivallere sadece okulun düzenlediği ara sıra gerçekleştirilen etkinliklerle değil düzenli hale
getirilerek kurulmalıdır (Bourdieu ve Passeron, 2014: 37). Bu noktada okul eğitimi ile birlikte
ailenin de önemi ortaya çıkmaktadır.
İlköğretim kademesinde müzik eğitimi alanında müfredata (öğretim programına) bakıldığında,
ortaokul ve imam hatip ortaokulları için seçmeli müzik derslerinin bulunduğu görülmektedir.
Bunlar saz, gitar, keman, piyano ve ut dersleridir (MEB, t.y.). Bourdieu, müziği en saf sanat
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olarak ifade etmektedir. Hangi müzik aletlerinin egemen beğeni içerisinde yer aldığı meselesi
müzik enstrümanlarına yönelik toplumsal algıdan kaynaklanmaktadır. Buna göre belirli müzik
aletlerine yönelik ayrıştırmayı sağlayan algılama biçimi de sınıfsaldır (Bourdieu, 1995: 35).
Ayrım’da Bourdieu gitar, mandolin, alto, kontrbas, viyola, keman, viyolonsel ve piyano gibi
müzik aletlerin burjuva müzik aleti olduklarını ifade etmektedir. (Bourdieu, 2015: 36). Bu
eksende ilköğretim öğretim programında yer alan gitar, keman ve piyanonun burjuva müzik
aletleri içerisinde yer aldıkları söylenebilir. Ut ise Orta Asya ve Ortadoğu’nun saz tipinin
zamanla gelişen hali olarak bilinmektedir. Abbasi döneminde ut müzik topluluklarının en
önemli aleti olmuştur (Işıktaş, 2016: 674). Bu bağlamda udun İslâm coğrafyasına yönelik
tarihsel süreçte önemli bir müzik aleti olarak kabul edilmektedir (Ziyagil, 2021). Dolayısıyla
ortaokullara yönelik öğretim programlarında seçmeli olarak saz ve ut gibi derslerin olması
kültürel mirasın eğitim yoluyla nesilden nesile aktarılmasındaki rolünü göstermesi açısından
önemlidir.
Son olarak spor alanına bakıldığında, atletizm, basketbol, bisiklet, okçuluk, tenis, yüzme gibi
sporların ortaokul ve imam hatip ortaokulları için seçmeli spor ve fiziki etkinlikler dersi öğretim
programında yer aldığı görülmektedir (MEB, t.y.). Bourdieu Ayrım’da üst düzey yöneticiler ve
serbest meslek sahiplerinin düzenli olarak bir veya birden çok sayıda spor yaptıklarını; ayrıca
bu kişilerin binicilik, tenis, yüzme, kayak, atletizm ve jimnastik sporları ile ilgilendiklerini
belirtmektedir (Bourdieu, 2015: 318). Futbol ise en çok işçilerde ve ardından da esnaf ve
zanaatkârlarda yaygındır (Bourdieu, 2015: 315). Bourdieu Ayrım’da spor türleri arasında
simgesel bir ayrım olduğunu ifade etmektedir. Örneğin, golf ve futbol birer spor türüdür; ancak
bu iki spor türünü tercih eden bireyler arasında sporların ekonomik, kültürel ve fiziksel
maliyetlerinden kaynaklı olarak bir farklılaşma bulunmaktadır. İşte bu eksende boks ve futbol
halk sınıflarına, tenis, kayak gibi sporlar burjuvaziye, golf gibi sporlar ise büyük burjuvaziye
atfedilen sporlar olarak kabul edilmektedir (Bourdieu, 2015: 37).
Spor türlerine yönelik bu ayrımın da müziğe benzer bir biçimde sınıflandırıcı algılama
biçimlerinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Bu eksende seçmeli spor ve fiziki etkinlikler
derslerindeki spor türlerinin bu eksende değerlendirilmesi gerekmektedir. Örneğin tenis ve
okçuluk sporu, malzemelerinin ekonomik maliyetlerinden dolayı diğer spor türlerinden
ayrılmaktadırlar. Okçuluk dersine yönelik öğretim programında bu sporun öğrencilere ilgileri
ve okulların imkânları ekseninde yetenek ve becerilerini geliştirme fırsatı sunduğu
belirtilmektedir (MEB, 2018b: 10). Bu eksende okulların kültürel sermaye aktarımında sahip
olduğu imkânlar önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer taraftan okçuluk sporu
Türk kültüründe tarihsel süreçte önemli bir alet olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Devleti’nin
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kuruluşunda ok ve yay ordunun en önemli silahı olarak ele alınmaktadır. 20. yüzyıldan itibaren
ise bir spor dalı olarak karşımıza çıkmaktadır (Yönal ve Türkmen, 2017: 525). Bu bağlamda
müfredatın (öğretim programı) kültürel mirası nesilden nesile aktarmadaki rolü önemli bir
konudur.
SONUÇ YERİNE
Toplumsal uzamda bir konumun elde edilmesi, korunması veya iyileştirilmesi amacıyla kültürel
sermaye sahipliğinin öneminin postmodernizm ile birlikte arttığı söylenebilir. Kültürel
sermayenin kaynağı aile ve okuldur. Bu eksende toplumsal hiyerarşide üst sınıflarda yer alan
bir ailenin üyesi olunduğunda kültürel sermaye bireysel bir çaba olmadan birikebilir. Nitekim
üst sınıf aileler sahip oldukları toplumsal konumu korumak istediklerinden buna yatırım
yapmak eğilimindedirler. Bu noktada okul ile birlikte aileler kültürel sermaye birikimini
yoğunlaştırmak isterler. Dolayısıyla bu noktada aileler için okul eğitiminden beklentiler
farklılaşabilir. Bu aileler, okul eğitiminde akademik eğitim dışında, müzik, spor, sanat gibi
alanlarda çocuklarının yetenek ve becerilerini geliştirmesine katkıda bulunacak programların
olmasına özen göstermektedir. Çünkü bu aktivite ve programlar çocuklarını genelden
farklılaştırmanın bir aracıdır (Altun Aslan, 2020). Bu bilgiler ekseninde bu çalışma resmî
okullarda ilköğretim kademesinde akademik eğitim dışında müzik, sanat ve spor alanında nitel
araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemini kullanarak müfredat (öğretim programı)
analizi yapmaktadır. Sonuç olarak müzik ve spor alanında özellikle seçmeli derslerin sadece
ortaokul müfredat programlarında bulunması, ilkokul kademesinde okuyan öğrencilerin bu
alandaki yetenek ve becerilerinin gelişimini engelleyebileceği söylenebilir. Zira bir pratik ne
kadar sıklıkta yapılırsa yetenek ve beceri gelişimine katkısı da yoğun olur.
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1
2

ÖZET
Üniversiteler bünyesinde öğretim elemanlarına ve öğrencilere, öğrenme ve öğretimin
verimliliği için çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi fayda sağlayabilir. Araştırmanın amacı,
üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin öğretim ve öğrenmeyi geliştirme uygulama ve
araştırma merkezinden almak istedikleri eğitimlerin neler olduğunun belirlenmesidir. Bu
amaçla öğretim elemanları ve öğrencilere yönelik olmak üzere alınmak istenen eğitimlerin neler
olduğunun belirlenmesi için iki adet anket hazırlanmıştır ve öğretim elemanlarına yönelik olan
anket cevapları ile öğrencilere yönelik olan anket cevapları ayrı bir şekilde değerlendirilmiştir.
Anketleri hazırlamadan önce ankette yer alacak eğitimleri belirlemek amacıyla öğretim
elemanlarına e-posta yoluyla ve öğrencilere öğrenci sınıf gruplarından ulaşılarak almak
istedikleri eğitimler sorulmuştur. Gelen cevaplar neticesinde araştırmacılar tarafından öğretim
elemanlarına yönelik ve öğrencilere yönelik olmak üzere iki anket hazırlanmıştır. Araştırmada
kullanılan veri toplama araçlarını “Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerini Belirleme
Anketi” ile “Öğrencilere Yönelik Eğitim İhtiyacı Analizi İçin Anket” oluşturmaktadır. Çalışma
grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde yer alan bir vakıf
üniversitesinde gönüllü olarak katılım sağlayan öğretim elemanları ve öğrencilerden
oluşmaktadır. Çalışmaya 60 öğretim elemanı ve 473 öğrenci katılım sağlamıştır. Araştırma
nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modelinde gerçekleşmiştir. Çalışmanın amacı
doğrultusunda araştırmacılar tarafından hazırlanan anket soruları aracılığıyla veriler
toplanmıştır. Verilerin analizi Microsoft Excel programıyla yapılmıştır. Öğretim elemanlarına
yönelik elde edilen veriler doğrultusunda; en çok alınmak istenen eğitimin “Uzaktan Öğretimde
Ölçme Değerlendirme ve Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları” eğitimleri olduğu
saptanmıştır. Bu eğitimlerin en çok seçilmesinin sebebi olarak uzaktan öğretim sürecinin devam
etmesi ve geleneksel ölçme değerlendirme yaklaşımından çok yenilikçi yaklaşımları öğrenme
isteği olabilir. Öğrencilere yönelik elde edilen veriler doğrultusunda; en çok alınmak istenen
eğitimin “Stres Yönetimi” olduğu saptanmıştır. Buradan öğrencilerin stresi yönetmeyle ilgili
sorun yaşadıkları ortaya çıkabilir. Bu tür eğitimler hazırlanarak öğrencilere destek olunabilir.
Araştırma sonucunda; genel olarak bu çalışmanın öğretim elemanları ve öğrencilerin istekleri
dikkate alınarak yapılan bir çalışma olduğu için önemli çalışma olduğu söylenebilir ve
belirtilmiş olan eğitimlerin dışında araştırma sonucunda çıkan diğer eğitimlerde ihtiyacı yönelik
olarak verilebilir. Bundan sonraki yapılacak olan çalışmalarda bu konu desteklenerek öğretim
elemanı ve öğrencilere yönelik çeşitli eğitimler düzenlenebilir. Ayrıca verilen eğitimlerin
etkililiği nitel ve karma araştırma modelleri ile incelenebilir.
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Anahtar Kelimeler: Öğretme ve Öğrenme Merkezleri, Öğretim ve Öğrenmeyi Geliştirme
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Öğretim Elemanı, Öğrenci, Eğitim.
1. GİRİŞ
Üniversiteler bünyesinde öğretim elemanlarına ve öğrencilere öğrenme ve öğretimin verimliliği
için çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi fayda sağlayabilir. Üniversitelerde öğrenme ve öğretme
mükemmeliyet merkezlerinin kurulması bu eğitimlerin verilebileceği bir yer olarak
değerlendirilebilir (YÖKAK, 2019). Bu tür merkezlerin önemine binaen Ergün (2001) her
üniversitede Rektörlüğe bağlı olarak bir Öğretimi Geliştirme Merkezi kurulması gerektiğini
çalışmasında ifade etmiştir.
Öğretme ve öğrenme merkezleri, öğretim üyelerine destek hizmetleri vermek amacıyla
öğretimlerini ve mesleki olarak gelişimlerini geliştirmelerine destekleyen ve öğrencilerin
gelecekteki kariyerlerine hazırlanırken mesleki gelişim sağlayan bağımsız akademik
birimlerdir (Wikipedia, 2020).
Johnson vd. (2019) öğrenme ve öğretme merkezlerinin amaçlarını şu şekilde ifade etmişlerdir:
• Öğrenmeyi geliştirmek için işbirlikçi, problem çözme yaklaşımını kullanarak öğretim
stratejileri ve desteği sunmak,
• Öğrencilerin nasıl öğrendiğine ve farklı öğretim yaklaşımlarının öğrencilerin öğrenmesini
nasıl etkileyebileceğine odaklanmayı teşvik etmek,
• Öğrenmeyi geliştirmek için öğretim teknolojilerinin uygun kullanımını göstermek ve
kolaylaştırmak
• Öğretim deneyimlerini ve uzmanlıklarını paylaşmak için öğretim üyelerine bir araya gelme
fırsatları sağlamak,
• Fakülteye öğrenci öğrenme çıktılarını geliştirmede ve uygun değerlendirme yöntemlerini
tasarlamada yardımcı olmak
• Deneyimli öğretim üyelerine öğretimde yenilenme ve büyüme fırsatları sağlamaktır.
Öğrenme Öğretme Merkezleri bulunduğu kurumun gereksinimlerine göre çeşitlilik
göstermekle birlikte genel olarak; öğretim elemanı gelişiminin pekiştirilmesi, eğitim
programlarının oluşturulması, öğretim teknolojileri ile uzaktan öğrenmenin düzenlenmesi, iş
birliği ve iletişimin sağlanması ile sosyal ve kültürel çeşitliliklerin destek verilmesi gibi
alanlarında faaliyet göstermektedir (Sancı, 2021).
Türkiye’deki Üniversitelerde çeşitli isimlerde öğrenme öğretme merkezleri bulunmaktadır. Bu
çalışma bir vakıf üniversitesinde yer alan öğretim ve öğrenmeyi geliştirme uygulama ve
araştırma merkezi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada üniversite öğretim elemanları
ve öğrencilerinin öğretim ve öğrenmeyi geliştirme uygulama ve araştırma merkezinden almak
istedikleri eğitimlerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde
aşağıdaki sorulara yanıtlar aranacaktır:
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1) Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin akademik kadroda bulunulan fakülteye
göre nasıl değişkenlik göstermektedir?
2) Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin akademik unvana göre nasıl değişkenlik
göstermektedir?
3) Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin alınmak istenilen eğitime göre nasıl
değişkenlik göstermektedir?
4) Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin sınıf düzeyine göre nasıl değişkenlik göstermektedir?
5) Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin öğrenim görmekte olunan fakülteye – enstitüye göre
nasıl değişkenlik göstermektedir?
6) Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin alınmak istenilen eğitime göre nasıl değişkenlik
göstermektedir?
Literatür incelendiğinde Türkiye’de bu merkezlerle ilgili yapılan çalışmaların az olduğuna
rastlanmıştır. Bu nedenle bu çalışmanın bundan sonra yapılacak olan çalışmalara kaynak
olacağı ve literatüre katkı sağlayacağı aynı zamanda öğretim elemanları ve öğrencilerin almak
istedikleri eğitimler hakkında önemli bilgiler elde edilmesi bakımından önemli bir çalışmadır.
2.YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada üniversite öğretim elemanları ve öğrencilerinin öğretim ve öğrenmeyi geliştirme
uygulama ve araştırma merkezinden almak istedikleri eğitimlerin neler olduğunun ortaya
koyulması amaçlandığından araştırma nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama
modelinde gerçekleştirilecektir. Nicel araştırmalar, sayısal verilerle kesin, nesnelliğin olduğu,
tekrarlanabilir ve genellenebilir çıktılara ulaşmayı amaçlayan araştırma türüdür (Gürbüz ve
Şahin, 2015: 101). Betimsel tarama, bireylerin, grupların veya ortamların özelliklerini veya
görüşlerini açıklayan, durumları tam bir şekilde tanımlayan araştırmalardır (Büyüköztürk vd.,
2014: 22).
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece
ilçesindeki bir vakıf üniversitesinin öğretim elemanları ve öğrencileridir. Araştırmanın verileri
toplanırken gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmaya 60 öğretim elemanı ve 473 öğrenci katılım
sağlamıştır.
2.3. Veri Toplama Araçları
Çalışma için öncelikle ankette yer alacak eğitimleri belirlemek amacı ile öğretim elemanlarına
ve öğrencilere almak istedikleri eğitimler sorulmuştur. Gelen cevaplar neticesinde
araştırmacılar tarafından hazırlanmış olan aşağıda verilen veri toplama araçları kullanılmıştır.
Veri toplama araçları anket şeklinde hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan veri toplama
araçları aşağıda açıklanmaktadır.
Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerini Belirleme Anketi: Çalışmada yer alan
araştırmacılar tarafından hazırlanan “Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerini
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Belirleme Anketi” öğretim elemanlarına yönelik; akademik kadroda bulunulan fakülte,
akademik unvan ve alınmak istenilen eğitime ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
Öğrencilere Yönelik Eğitim İhtiyacı Analizi İçin Anket: Çalışmada yer alan araştırmacılar
tarafından hazırlanan “Öğrencilere Yönelik Eğitim İhtiyacı Analizi İçin Anket” öğrencilere
yönelik; sınıf düzeyi, önerilerinin öğrenim görmekte olunan fakülte – enstitü ve alınmak
istenilen eğitime ilişkin sorulardan oluşmaktadır.
2.4. İşlem Yolu ve Veri Analizi
Araştırmada ölçek uygulamalarına başlamadan önce gerekli etik izinler alınmıştır.
Araştırmadaki çalışma grubunda yer alan öğretim elemanları ve öğrenciler uygulama öncesinde
araştırmanın amacı konusunda bilgilendirilmiştir ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan
öğretim elemanları ve öğrencilere ölçme araçları uygulanmıştır. Verilerin analizi Excel
uygulaması ile yapılmıştır.
3. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Görsel 1. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Akademik Kadroda Bulunulan
Fakülteye Göre Dağılımı

Öğretim Elemanı sayısı
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Yüzde

Çizelge 1. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Akademik Kadroda Bulunulan
Fakülteye Göre Dağılımı

Akademik Kadrosunda Bulunulan Fakülte
İslami İlimler Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Frekans (f)
22
15
6
5
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İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Diller Okulu
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Toplam

5
4
3
0
60

8,33%
6,67%
5,00%
0,00%
100,00%

Görsel 1 ve çizelge 1’de görüldüğü gibi, öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin
akademik kadroda bulunulan fakülteye göre dağılımı incelendiğinde; İslami İlimler Fakültesi,
Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan
ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Diller Okulu, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk
Fakültesi olmak üzere 8 farklı fakülte sınıflaması altında gruplandırılırmış ve ortak fakültede
olanlar bir grup altında birleştirilmişlerdir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler
doğrultusunda; en çok katılım sağlayan fakülte İslami İlimler Fakültesi olduğu saptanmıştır. Bu
fakülteyi katılma düzeyi bakımından sırasıyla Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Diller Okulu,
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi takip etmektedir. En az katılım
sağlayan fakülte, Hukuk Fakültesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hukuk Fakültesinden katılım
sağlanmadığı görülmektedir.
Görsel 2. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Akademik Unvana Göre Dağılımı

Öğretim elemanı sayısı
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Çizelge 2. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Akademik Unvana Göre Dağılımı

Akademik Unvan
Doktor Öğretim Üyesi
Araştırma Görevlisi
Doçent
Öğretim Görevlisi
Profesör
Toplam

Frekans (f)
26
10
9
8
6
59

Yüzde (%)
44,07%
16,95%
15,25%
13,56%
10,17%
100,00%

Görsel 2 ve çizelge 2’de görüldüğü gibi, öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin
akademik unvana göre dağılımı incelendiğinde; Doktor Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi,
Doçent, Öğretim Görevlisi, Profesör olmak üzere 5 farklı unvan sınıflaması altında
gruplandırılırmış ve ortak unvana sahip olanlar bir grup altında birleştirilmişlerdir. Çalışma
sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; en çok katılım sağlayan unvan grubu %44,07
oranla Doktor Öğretim Üyesi olduğu saptanmıştır. Bu unvanı katılma düzeyi bakımından
sırasıyla Araştırma Görevlisi, Doçent, Öğretim Görevlisi, Profesör takip etmektedir. En az
katılım sağlayan unvan grubunun %10,17 oranla Profesör olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Alınmak İstenilen Eğitim Sayıları

Görsel 3. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Alınmak İstenilen Eğitime Göre
Dağılımı
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Alınmak İstenilen Eğitimler
Frekans (f)

Yüzde (%)

Çizelge 3. Öğretim Elemanlarına Yönelik Eğitim Önerilerinin Alınmak İstenilen Eğitime Göre
Dağılımı

Alınmak İstenen Seminer/Eğitimler
Uzaktan Öğretimde Ölçme Değerlendirme
Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
Yenilikçi Öğretim Yaklaşımları
Proje Yönetimi
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kullanımı
Etkin Sunum Becerileri
Ders Materyali Geliştirme
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Öğretim Videolarının Hazırlanması ve Kullanımı
SPSS Kullanımı
Planlama ve Zaman Yönetimi
Etkin İletişim Becerileri (Beden Dili)
İletişim Psikolojisi
Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı
Web Sayfası İçerik Zenginleştirme
Genel İlk Yardım
Moodle Kullanımı
Öğretim Teknolojileri ve Etkin Kullanımı
Öğretimde Dönüt-Düzeltme Döngüsü
Raporlama ve Yazışma Teknikleri
Sınıf İçi İletişim Becerileri- Öğretim Elemanı
Öğrenci İlişkileri
Öğretim Tasarımı Ders Bilgi Paketleri ve İzlence Tasarımı
Stres, Öfke ve Kaygı Yönetimi
Kalite Süreçleri
Müzakere ve İkna Becerileri
Yenilikçilik
Ekip Yönetimi ve Liderlik
Ödev Hazırlama Değerlendirme
Bilgi Güvenliği
Bilgi Belge Yönetimi
İş Hayatında İnsan İlişkileri
Ekip Çalışması ve Müzakere Teknikleri
Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları
Protokol Kuralları
İZÜ Arşivi ve Sınav Evrakı Saklama
Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları
Temel Fikri Haklar
Liderlik Becerileri
Öğrenci Disiplin Soruşturmaları
Toplam

16
16
14
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12

3,66%
3,66%
3,20%
2,97%
2,97%
2,97%
2,97%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%
2,75%

11
11
10
10
10
9
9
8
7
7
6
6
6
5
5
5
3
3
437

2,52%
2,52%
2,29%
2,29%
2,29%
2,06%
2,06%
1,83%
1,60%
1,60%
1,37%
1,37%
1,37%
1,14%
1,14%
1,14%
0,69%
0,69%
100,00%

Görsel 3 ve çizelge 3’te görüldüğü gibi, öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin
alınmak istenilen eğitime göre dağılımı incelendiğinde; Uzaktan Öğretimde Ölçme
Değerlendirme, Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Yenilikçi Öğretim
Yaklaşımları, Proje Yönetimi, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kullanımı, Etkin
Sunum Becerileri, Ders Materyali Geliştirme, Öğretim Videolarının Hazırlanması ve
Kullanımı, SPSS Kullanımı, Planlama ve Zaman Yönetimi, Etkin İletişim Becerileri (Beden
Dili), İletişim Psikolojisi, Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Web Sayfası İçerik
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Zenginleştirme, Genel İlk Yardım, Moodle Kullanımı, Öğretim Teknolojileri ve Etkin
Kullanımı, Öğretimde Dönüt-Düzeltme Döngüsü, Raporlama ve Yazışma Teknikleri, Sınıf İçi
İletişim Becerileri- Öğretim Elemanı Öğrenci İlişkileri, Öğretim Tasarımı Ders Bilgi Paketleri
ve İzlence Tasarımı, Stres, Öfke ve Kaygı Yönetimi, Kalite Süreçleri, Müzakere ve İkna
Becerileri, Yenilikçilik, Ekip Yönetimi ve Liderlik, Ödev Hazırlama Değerlendirme, Bilgi
Güvenliği, Bilgi Belge Yönetimi, İş Hayatında İnsan İlişkileri, Ekip Çalışması ve Müzakere
Teknikleri, Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Protokol Kuralları, İZÜ Arşivi ve
Sınav Evrakı Saklama, Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları, Temel Fikri Haklar, Liderlik
Becerileri, Öğrenci Disiplin Soruşturmaları olmak üzere 38 farklı fakülte eğitim önerisi altında
gruplandırılırmış ve ortak eğitimleri işaretlemiş olanlar bir grup altında birleştirilmişlerdir.
Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; en çok alınmak istenen eğitimin Uzaktan
Öğretimde Ölçme Değerlendirme ve Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları eğitimleri
olduğu saptanmıştır. Bu eğitimleri seçilme düzeyi bakımından sırasıyla Yenilikçi Öğretim
Yaklaşımları, Proje Yönetimi, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Kullanımı, Etkin
Sunum Becerileri, Ders Materyali Geliştirme, Öğretim Videolarının Hazırlanması ve
Kullanımı, SPSS Kullanımı, Planlama ve Zaman Yönetimi, Etkin İletişim Becerileri (Beden
Dili), İletişim Psikolojisi, Uzaktan Öğretimde Ders Tasarımı, Web Sayfası İçerik
Zenginleştirme, Genel İlk Yardım, Moodle Kullanımı, Öğretim Teknolojileri ve Etkin
Kullanımı, Öğretimde Dönüt-Düzeltme Döngüsü, Raporlama ve Yazışma Teknikleri, Sınıf İçi
İletişim Becerileri- Öğretim Elemanı Öğrenci İlişkileri, Öğretim Tasarımı Ders Bilgi Paketleri
ve İzlence Tasarımı, Stres, Öfke ve Kaygı Yönetimi, Kalite Süreçleri, Müzakere ve İkna
Becerileri, Yenilikçilik, Ekip Yönetimi ve Liderlik, Ödev Hazırlama Değerlendirme, Bilgi
Güvenliği, Bilgi Belge Yönetimi, İş Hayatında İnsan İlişkileri, Ekip Çalışması ve Müzakere
Teknikleri, Geleneksel Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları, Protokol Kuralları, İZÜ Arşivi ve
Sınav Evrakı Saklama, Meslek Hastalıkları ve Korunma Yolları, Temel Fikri Haklar, Liderlik
Becerileri, Öğrenci Disiplin Soruşturmaları takip etmektedir. En az alınmak istenen eğitimin
Liderlik Becerileri ve Öğrenci Disiplin Soruşturmaları eğitimleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Görsel 4. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı
140

132

Öğrenci Sayısı

120
94

100

90

89

80
60

48

40
12
2.54%

20
27.97%

19.92%

19.07%

18.86%

10.17%

7
1.48%

00.00%

00.00%
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5. Sınıf
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Çizelge 4. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Sınıf Düzeyine Göre Dağılımı

Sınıf Düzeyi
2. Sınıf
1. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Yüksek Lisans
Hazırlık Sınıfı
Doktora
5. Sınıf
Bilimsel Hazırlık
Toplam

Yüzde (%)
27,97%
19,92%
19,07%
18,86%
10,17%
2,54%
1,48%
0,00%
0,00%
100,00%

Frekans (f)
132
94
90
89
48
12
7
0
0
472

Görsel 4 ve çizelge 4’te görüldüğü gibi, öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin sınıf düzeyine
göre dağılımı incelendiğinde; 2. Sınıf, 1. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, Yüksek Lisans, Hazırlık Sınıfı,
Doktora, 5. Sınıf, Bilimsel Hazırlık olmak üzere 8 farklı sınıf düzeyi sınıflaması altında
gruplandırılırmış ve ortak sınıf düzeyinde olanlar bir grup altında birleştirilmişlerdir. Çalışma
sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; en çok katılım sağlayan sınıf düzeyi grubunun 2.
Sınıf olduğu saptanmıştır. Bu sınıf düzeyini katılma düzeyi bakımından sırasıyla 1. Sınıf, 3.
Sınıf, 4. Sınıf, Yüksek Lisans, Hazırlık Sınıfı, Doktora, 5. Sınıf, Bilimsel Hazırlık takip
etmektedir. En az katılım sağlayan sınıf düzeyi gruplarının, 5. Sınıf ve Bilimsel Hazırlık olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. 5. Sınıf ve Bilimsel Hazırlık düzeylerinden katılım sağlanmadığı
görülmektedir.

Görsel 5. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Öğrenim Görmekte Olunan Fakülteye –
Enstitüye Göre Dağılımı
140
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Çizelge 5. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Öğrenim Görmekte Olunan Fakülteye –
Enstitüye Göre Dağılımı

Öğrenim Görmekte Olunan Fakülte Enstitü:
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İslami İlimler Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Toplam

Frekans (f)

Yüzde (%)

126
75
74
74
35
35
30
23
472

26,69%
15,89%
15,68%
15,68%
7,42%
7,42%
6,36%
4,87%
100,00%

Görsel 5 ve çizelge 5’te görüldüğü gibi, öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin öğrenim
görmekte olunan fakülteye – enstitüye göre dağılımı incelendiğinde; Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve
Yönetim Bilimleri Fakültesi olmak üzere 8 farklı öğrenim görmekte olunan fakülte – enstitü
sınıflaması altında gruplandırılırmış ve ortak fakültede – enstitüde olanlar bir grup altında
birleştirilmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; en çok katılım
sağlayan fakülte – enstitü grubunun Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olduğu
saptanmıştır. Bu fakülte – enstitüyü katılma düzeyi bakımından sırasıyla İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lisansüstü
Eğitim Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi takip
etmektedir. En az katılım sağlayan fakülte – enstitü grubunun İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Alınmak İstenilen Eğitim Sayıları

Görsel 6. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Alınmak İstenilen Eğitime Göre Dağılımı
300 264 263
241 240 227
223 218 212 208
250
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163 161 156 154
200
145
120 114 112 112 107 106
150
91 78
100
55
50 6.68%
6.65%
6.10%
6.07%
5.74%
5.64%
5.51%
5.36%
5.26%
4.65%
4.12%
4.07%
3.95%
3.89%
3.67%
3.03%
2.88%
2.83%
2.83%
2.71%
2.68%
2.30%
1.97%
1.39%
0

Alınmak İstenilen Eğitimler
Frekans (f)
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Çizelge 6. Öğrencilere Yönelik Eğitim Önerilerinin Alınmak İstenilen Eğitime Göre Dağılımı

Alınmak İstenen Seminer/Eğitimler
Stres Yönetimi
Uygulamalı Diksiyon ve Hitabet
Makale Yazımı
Zaman Yönetimi
Problem Çözme Becerisi
CV Hazırlama
Odaklanma - Dikkati Toplama
Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?
Hızlı Okuma Eğitimi
Sunum Hazırlama ve Sunma Becerileri
Rapor Yazımı
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?
21.
Yüzyıl
Yetkinlikleri
(Teknoloji
Okuryazarlığı)
Öğrenme Liderliği
Ders Dinleme Becerileri
Online Kütüphane Kullanımı
Sorgulama Becerileri
İntihal Nedir ve Nasıl Önlenir?
Alıntı Yapma
Grup - Takım Çalışması
Ödev Hazırlama
Öz Düzenlemeli Öğrenme
Kütüphanenin Tanıtılması
Toplam

Frekans (f)
264
263
241
240
227
223
218
212
208
184
163
161
156
154

Yüzde (%)
6,68%
6,65%
6,10%
6,07%
5,74%
5,64%
5,51%
5,36%
5,26%
4,65%
4,12%
4,07%
3,95%
3,89%

145
120
114
112
112
107
106
91
78
55
3954

3,67%
3,03%
2,88%
2,83%
2,83%
2,71%
2,68%
2,30%
1,97%
1,39%
100,00%

Görsel 6 ve çizelge 6’da görüldüğü gibi, öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin alınmak
istenilen eğitime göre dağılımı incelendiğinde; Stres Yönetimi, Uygulamalı Diksiyon ve
Hitabet, Makale Yazımı, Zaman Yönetimi, Problem Çözme Becerisi, CV Hazırlama,
Odaklanma - Dikkati Toplama, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?, Hızlı Okuma Eğitimi,
Sunum Hazırlama ve Sunma Becerileri, Rapor Yazımı, Verimli Ders Çalışma Teknikleri,
Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Teknoloji Okuryazarlığı),
Öğrenme Liderliği, Ders Dinleme Becerileri, Online Kütüphane Kullanımı, Sorgulama
Becerileri, İntihal Nedir ve Nasıl Önlenir?, Alıntı Yapma, Grup - Takım Çalışması, Ödev
Hazırlama, Öz Düzenlemeli Öğrenme, Kütüphanenin Tanıtılması olmak üzere 24 farklı eğitim
önerisi altında gruplandırılırmış ve ortak eğitimleri işaretlemiş olanlar bir grup altında
birleştirilmişlerdir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; en çok alınmak
istenen eğitimin Stres Yönetimi olduğu saptanmıştır. Bu eğitimi seçilme düzeyi bakımından
sırasıyla Uygulamalı Diksiyon ve Hitabet, Makale Yazımı, Zaman Yönetimi, Problem Çözme
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Becerisi, CV Hazırlama, Odaklanma - Dikkati Toplama, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?,
Hızlı Okuma Eğitimi, Sunum Hazırlama ve Sunma Becerileri, Rapor Yazımı, Verimli Ders
Çalışma Teknikleri, Beyinde Öğrenme Nasıl Gerçekleşir?, 21. Yüzyıl Yetkinlikleri (Teknoloji
Okuryazarlığı), Öğrenme Liderliği, Ders Dinleme Becerileri, Online Kütüphane Kullanımı,
Sorgulama Becerileri, İntihal Nedir ve Nasıl Önlenir?, Alıntı Yapma, Grup - Takım Çalışması,
Ödev Hazırlama, Öz Düzenlemeli Öğrenme, Kütüphanenin Tanıtılması takip etmektedir. En az
alınmak istenen eğitimin Kütüphanenin Tanıtılması eğtimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şekilde görüldüğü gibi öğrencilerin Makale Yazımı, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?, Rapor
Yazımı, İntihal Nedir ve Nasıl Önlenir?, Alıntı Yapma gibi eğitimlere ilgi göstermesi,
öğrencilerin akademik çalışma ve öğrencilerin daha fazla araştırma becerisi kazanmak istemesi
ile ilişkilendirilebilir.
4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin akademik kadroda bulunulan fakülteye göre
dağılımı incelendiğinde 60 öğretim elemanı arasından çalışmaya en çok katılım sağlayan
fakülte İslami ilimler fakültesi olmuştur. Bu noktada İslami ilimler fakültesinde bulunan
öğretim elemanlarının çalışmaya daha fazla katılım göstermeleri verilecek olan eğitimlere ilgi
duydukları sonucuna ulaşılabilir. İkinci olarak en çok katılım sağlayan fakülte eğitim fakültesi
olmuştur. Diğer fakülteler yaklaşık olarak eşit düzeyde katılım sağlamıştır Hukuk fakültesinden
katılım gerçekleşmemiştir. Katılım olmaması eğitim önerilerinin bazı olası ihtiyaçları
belirlemekten uzak olduğu sonucuna varılabilir. Katılımın artması bakımından fakültelerdeki
öğretim elemanlarının ilgisini çekebilecek yeni eğitim önerileri oluşturulabilir.
Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin akademik unvana göre dağılımı
incelendiğinde en çok katılım sağlayan unvan olarak Doktor Öğretim Üyesidir. Diğer unvana
sahip öğretim elemanlarının yaklaşık olarak eşit düzeyde katılım sağladığı söylenebilir. Doktor
Öğretim Üyesi unvanın daha çok olmasının sebeplerinden birinin üniversite içinde bu unvana
sahip daha çok öğretim elemanı bulunması söylenebilir. Bu çalışma daha geniş kitlelerde
yapılarak tekrar değerlendirilebilir.
Öğretim elemanlarına yönelik eğitim önerilerinin alınmak istenilen eğitime göre dağılımı
incelendiğinde en çok istenilen eğitimlerin Uzaktan Öğretimde Ölçme Değerlendirme ve
Yenilikçi Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu eğitimlerin en
çok seçilmesinin sebebi olarak uzaktan öğretim sürecinin devam etmesi ve geleneksel ölçme
değerlendirme yaklaşımından çok yenilikçi yaklaşımları öğrenme isteği olabilir. Özellikle
Coronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uzaktan eğitime yönelik artış olmuştur (Can,
2020). Bu nedenle bu tür eğitimlerin daha çok tercih edilmesi Covid-19 dönemi ile
ilişkilendirilebilir. Bulgular bölümünde yer alan tabloda görüldüğü gibi yer alan eğitimler
istenme sıklığına bağlı olarak düzenlenecektir. Böylece öğretim elemanlarının seçmiş oldukları
eğitimler onlar açısından daha verimli olacağı düşünülmektedir.
Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin sınıf düzeyine göre dağılımı incelendiğinde en çok 2.
Sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı görülmektedir. Ayrıca lisans seviyesindeki öğrenciler
lisansüstü seviyesindeki öğrencilerden daha fazla katılım göstermişlerdir.
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Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin öğrenim görmekte olunan fakülteye – enstitüye göre
dağılımı incelendiğinde en çok mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi öğrencilerinin katılım
gösterdiği görülmektedir. Bu noktada mühendislik ve doğa bilimleri fakültesinde bulunan
öğretim elemanlarının çalışmaya daha fazla katılım göstermeleri verilecek olan eğitimlere ilgi
duydukları sonucuna ulaşılabilir. Katılımın artması bakımından fakültelerdeki öğrencilerin
ilgisini çekebilecek yeni eğitim önerileri oluşturulabilir.
Öğrencilere yönelik eğitim önerilerinin alınmak istenilen eğitime göre dağılımı incelendiğinde
en çok istenilen eğitimin Stres Yönetimi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buradan öğrencilerin
stresi yönetmeyle ilgili sorun yaşadıkları ortaya çıkabilir. Bu tür eğitimler hazırlanarak
öğrencilere destek olunabilir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin üniversite çağında genellikle
orta düzeyde stres gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır (Savcı ve Aysan, 2014; Şahin, 2018). Bu
nedenle bu tür çalışmaların öğrencilerin kendisine uygun olan eğitimi seçmesi bakımından
önemli görülmektedir.
Çalışma sonucunda aşağıda yer alan öneriler verilebilir;
Bu tür çalışmalar başka üniversitelerde dahil edilerek daha geniş kitlelere yapılabilir.
Bu çalışma farklı öğretim kademelerine uygulanabilir.
Bu konuda yapılan çalışmaların nicelik olarak artırılması, daha farklı yöntemler ile
derinlemesine nitel ve karma araştırmalar yapılabilir.
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ÖZET
Bu çalışmanın amacı, coğrafyanın kültürel dönüş ile geleneksel kültürel coğrafyadan yeni
kültürel coğrafyaya dönüş yaptığını, bu dönüşle birlikte ortaya çıkan kültürel politikaları
açıklamaktır. 1960’ların sonundan itibaren çok sayıda akademisyen, daha önce göz ardı edilen
konulara, sorunlara karşı daha duyarlı hale gelmiştir. Örneğin, kadın hakları, eşcinsel hakları,
ırkçılık karşıtı kampanyalar gibi toplumsal hareketlerde aktif ve ilham kaynağı olmuşlardır. Bu
dönemde aktivistler, sosyal dışlanmanın sürdürülmesinde ve alternatif bakış açılarının
marjinalleştirilmesinde özellikle kültürel normlara dikkat çekmişlerdir. Çünkü kültürel normlar
feminist, eşcinsel hakları, ırkçı karşıtı kampanyaları provoke etmiş ve marjinalleştirmiştir.
Dolayısıyla kültürel dönüş, 1980’lerin ortalarında beşeri ve sosyal bilimlerde gerçekleşen
entelektüel değişimi ifade etmektedir. 1980’li yılların sonuna doğru İngiliz üniversitelerinde,
coğrafi araştırmanın sosyal konulara ilgisi ve geleceğinin tartışılması, kültürel dönüşte ve yeni
kültürel coğrafyanın gelişmesinde etkili olmuştur. Çünkü Carl Sauer tarafından Amerika’da
kurulan geleneksel kültürel coğrafya tarihin, kırsalın yorumlanmasıyla sınırlı; kullandığı
yöntem ve kavramların kültürle ilgili güncel konuların ele alınmasında aşırı betimleyici olduğu
belirtilmiştir. Aynı zamanda geleneksel kültürel coğrafyacılar temsil, söylem, güç ilişkileri,
sosyal dışlama ve eşitsizlikleri görmezden gelmişler, kültürü verili olarak kabul etmişlerdir.
Ayrıca kültürel grupların etkilerini, faaliyetlerini öğrenmek için peyzajları sorunsuz bir şekilde
okunabilecek, yorumlanabilecek olarak görmüşlerdir. Yeni kültürel coğrafyacılar, bu
yaklaşımın sorunlu olduğunu, peyzajların kültürel olarak inşa edildiği temsil, söylem, sembol
ve süreçleri görmezden geldiklerini belirtmişlerdir. Güç teorilerini içeren bir kültür teorisi
istemiş, güç teorisi olmadan kültürün oluşturulduğunu anlamının zor olacağını düşünmüşlerdir.
Bu nedenle yeni kültürel coğrafyacılar, çoğunlukla güç ve kültürel politika üzerinde
durmuşlardır. Böylece, mekândaki toplumsal sorunlar daha görünür olmuştur. Dolayısıyla
coğrafya cinsiyet, cinsellik, ırk, söylem, temsil, peyzaj, mekân, yer gibi kültürel konular,
endişeler, teoriler, yöntemler ile meşgul olmuştur. Coğrafya, kültür konusundaki tartışmalara
gömülmüş bir disiplin haline gelmiştir. Sonuç olarak, cinsiyet, cinsellik, ırk, yaş, engellilik
doğal olmaktan çok toplumsal olarak inşa edilmiş ve olası toplumsal yeniden inşanın yeri olarak
tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel dönüş, kültürel politika, yeni kültürel coğrafya,
KÜLTÜREL DÖNÜŞ/COĞRAFİ DÖNÜŞ: YENİ KÜLTÜREL COĞRAFYA
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1980’lerde gerçekleşen kültürel dönüş, marksist ve hümanist devrimleri genişleten, çoğu
durumda yeniden şekillendiren çeşitli gelişmeleri içermiştir. Bu dönemde Marksist teoriler,
kültürü önemsiz görmek, toplumda bireylerin eylemlerine çok az dikkat etmek, sosyal
farklılıkların dışlanması ve sosyal sınıfa odaklanmakla eleştirilmiştir. Örneğin, Thompson’a
(1963) göre sınıf, üretim ilişkilerinde belirli bir nesnel konumun ürünü değil, kültürel alanda
gelişen bir bilinç biçimiydi. İnsanın varlığını belirleyen bilinci değildi, bilincini belirleyen
toplumsal varoluşuydu (Marx 1970). Bu nedenle birçok sosyal bilimci, kapitalist ekonomide
görünüşte yeni olan, önemli sosyal ve kültürel değişimleri araştırmaya başlamıştır. Ekonomik
ve politik yapılandırma nedeniyle yeni kimlikler ve yaşam biçimlerinin ortaya çıktığı
görülmüştür (Jackson 1989; Anderson ve Gale 1999). Bununla birlikte, bazı anlamların veya
yapıların nasıl toplumsal olarak katılaşmış biçimler aldığı, neden diğerlerinden ziyade bazı
farklılıkların toplumsal olarak değer kazandığı, neden bazı normların hakikat olarak
güçlendiğine dair önemli meseleler vardır. Bunları anlamak için ‘‘kültürel politika’’ kavramının
gerekli olduğu iddia edilmiştir.
Sosyal bilimler ve beşeri bilimlerdeki kültürel dönüş, özellikle beşeri coğrafya olmak üzere
muazzam entelektüel getiriler sağlamıştır. Kelimelerin, anlamların, yapıların, kimliklerin
değişken veya çok değerli olması kültürel dönüşün önemli bir özelliğidir. Sivanandan’ın (1993)
ifadesiyle kültürel çalışma, çok sık olarak dünyayı kelimeye dönüştürmekle kalmaz, teorinin
sunulan verileri aşmasına izin verir. Böylece dünya şanslı bir dalışa dönüyor, yayınlanmayı
bekleyen sayısız vaka çalışmasının kaynağı haline geliyor (Thrift, 2000). Çünkü coğrafyacılar
artık bağlamı araştırıyorlar. İnsan faaliyetlerinin olduğu her yerde coğrafi bağlamlar olabilir;
bağlam, hangi eylemleri yaptığımızı, onları nasıl yaptığımızı etkileyebilir. Önemli olan onları
kabul etmek, onları neyin ürettiğini, ne tür bir etkiye sahip olduğunu bulmaktır (Anderson,
2015). Bu nedenle sosyal dünyaya kültürel analiz veya sosyal inşa perspektifinden yaklaşırsak,
kültürel oluşumları veya sosyal yapıları keşfetmemiz muhtemeldir. Hangi yollarla hakikat,
sağduyu olarak kabul edilmiştir? Kim onu harekete geçirmiş ve kurumsallaşmasıyla kim
güçlenmiştir? Coğrafya aracılığıyla yer alarak ve yer yaparak güç kullanılmıştır; böylece güç
görünür hale getirilmiş ve etkileri vardır. Bu nedenle yer mücadelesi, hem kültürel mücadelenin
göstergesi hem de bu mücadelenin ortamıdır. Gücün oluşturulması ve oynanması ise yerinde
olur. Kültürel dönüş, bunlara direnmeye çalışmayı içermiştir.
Yeni kültürel coğrafya, İngiliz beşeri coğrafyacıları tarafından araştırmalarının nasıl geliştiğini,
bunun bir sonucu olarak 1980’ler ve 1990’larda gerçekleşen ‘kültürel dönüşü’ tanımlamak için
kullanılmıştır (Horton ve Kraftl, 2014). Kültürel dönüşün coğrafya disiplini içerisindeki
yansıması ise iki şekilde olmuştur: yeni kültürel coğrafyanın doğuşu ve coğrafyanın diğer alt
disiplin alanlarında kültürel bakış açısının önem kazanmasıdır (Kaya, 2015). Coğrafyadaki
kültürel dönüşüm birçok beşeri coğrafyacının geleneksel konuların ötesinde, cinsiyet, cinsellik,
ırk ideolojileri, kültürel üretimde dilin ve söylemin rolü, kimlik, peyzaj, mekân, yer gibi
heyecan verici fikir bolluğuyla meşgul olmaya başladığı dönem olarak anlaşılabilir. Yeni
kültürel coğrafyayı geliştirmek isteyenlere göre amaç, coğrafyacıların nadiren ele aldığı sosyal
yaşam alanlarına dikkat çekmek için ‘‘tamamen politik bir kültür kavramı’’ oluşturmaktır
(Jackson, 1989: 45). Bu nedenle kültür, artık bir kategori olarak ekonomiye indirgenmemeli,
hem değişim hem de mücadele alanı olarak araştırılmalıdır. Bu mücadeleler sınıfla sınırlı
değildi; cinsiyet, cinsellik, yaş ve kimliğin birçok yönünü içermiştir. Dolayısıyla peyzaj tarafsız
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değildir ve toplumdaki güç dengelerini ve dünyayı görme biçimini yansıtır (Arı, 2005). Ayrıca
Marksizm yeni kültürel coğrafya için kritik itici gücün bir parçasını oluştururken, kültürel
coğrafyacılar tarafından feminizm, postyapısalcılık, postkolonyalizm, radikal queer teori dâhil
olmak üzere geniş eleştirel teoriden sadece biri haline gelmiştir.
Kültürel dönüş, coğrafyada mekânsal dönüşe yol açmıştır. Mekânsal dönüş ile sosyal dünyada
yaşanan olaylar, olgular, tecrübeler kısaca tüm insan pratikleri açıklanmaya çalışılmaktadır
(Bilgili, 2020). Bu durum, çeşitli kültürel alanlarda anlam ve uygulama düzeyinde tahakküm
ve direniş biçimlerine odaklanmaya neden olmuştur. Dolayısıyla kültür, hem bir güç kaynağı
hem de egemenliğin kaynağıdır. Irk, cinsiyet ve cinselliğin sosyal inşasıdır; bu nedenle kültür
bir politikadır. Kültürün politika olarak anlaşılması eylem, sağduyu ya da hayatlarımızı
düzenlemeyi amaçlayan sınırlara karşı çıkmaktır. Öyleyse kültürel politika anlamlar, sınırlar,
dünyalarımızı anlama ve yaşamlarımızı yaşama şeklimiz üzerindeki mücadelelerdir (Mitchell,
2000). Kültürel politikalar pratik, temsil özellikle söylemler yoluyla işlemiştir. Bu çalışmada
kültürel politikalardan cinsellik, cinsiyet ve ırkın coğrafyayla ilişkisi açıklanmış; sonuçta ise
kültürel dönüşün beşeri coğrafyaya nasıl bir katkısı olduğu belirtilmiştir.
Cinsellik ve Coğrafya
Kültürel dönüş, coğrafyada queer (eşcinsel) dönüşe yer açmıştır (Bell, 2007). Queer teorisi,
cinsel kategorilerin ve kimliklerin biyolojik olarak belirlenmesinden ziyade sosyal ve dil
aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Bu nedenle yapısökümcü bir strateji olarak
cinsiyet, cinsellik, sosyallik ve bunlar arasındaki ilişkilere ilişkin heteronormatif anlayışları
doğallıktan çıkarmayı amaçlamaktadır. Bell ve Valentine (1995), Mapping Desire adlı kitapta,
var olmanın ve cinselliğin birçok yolunu açığa çıkarmıştır. Ayrıca mekânın heteroseksüelliği
tekrar yoluyla doğallaştırılmış bir eylemdir; mekân, görünmez cinselliklerin varlığı ile
istikrarsızlaştırılmıştır. Bundan dolayı kültürel coğrafya, cinselliğin coğrafi çalışmaları alt
disiplinine güçlü bir bağ kurmuştur.
1990’lardan önce coğrafyada ırk, sınıf, cinsiyet konuları yer alırken cinsellik konusunda çok az
çalışma yayınlanmıştır. Bazı coğrafyacılar bu durumu, disiplin içindeki homofobi ve
heteroseksizme dayandırmıştır (Brown ve Knopp, 2003). 1990’larda cinselliğin coğrafyaları
ortaya çıkarken cinsellik, mekân ve yer ile ilgili çalışmaların arttığı, çeşitlendiği görülmüştür.
Bu çalışmalar sadece coğrafya disiplini içinde değil diğer disiplinlerde de gerçekleşmiş;
sosyologlar, antropologlar, kültürel teorisyenler ve diğerleri mekânsal bağlam ve değişkenliğin
önemini fark etmeye başlamışlardır. Cinselliğin coğrafyayla ilişkisi, mekânların ve yerlerin
cinselleştirildiğini göstermiştir. Mekânlar pratik, söylem, temsil yoluyla cinselleştirilmiştir.
Bell ve Valentine’nin (1995: 17) söylediği gibi ‘‘sokaklarımızın heteroseksüel olması doğal bir
gerçek değil, üretilmiştir’’. Dolayısıyla heteroseksüellik ‘normal’ olarak görülmüş, eşcinsellik
‘anormal’ olarak reddedilmiştir.
Cinsellik, belirli mekânlara özgü ilişkiler ve bu ilişkilerin gerçekleştiği mekâna özgü pratikler
aracılığıyla kendini göstermiştir. Politik olarak tartışılan, heteroseksüelliğin merkezi olması ve
queer ‘ahlaki tehdidinin’ kurumsallaşmasıdır (Brown, 2000). Günlük bağlamlar, tartışmalar,
uygulamalar heteroseksüelliğe bir ‘Öteki’ oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda heteroseksüel
olarak mekânlar oluşturmuş; aslında heteroseksüelliğin kendisini oluşturmuştur (Browne vd.,
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2007). Bu nedenle coğrafi çalışmaların çoğunda geyler, lezbiyenler, trans kişiler önyargı
nedeniyle genellikle göz ardı edilmiştir. Ancak Mapping Desire, sonraki coğrafi çalışmaları
birçok yönden şekillendirmiştir. Öncelikli olarak ‘queer’ hem epistemolojik yaklaşım hem de
radikal bir kimlik olarak aktif hale getirilmiştir. Bu durum coğrafyacılara çalışmaya değer
konular olarak ‘sapkın’, marjinalleşmiş ya da baskın olmayan cinsel kimlikleri ve pratikleri
doğrulamıştır (Oswin, 2013). Böylece cinselliği ve mekânı düşünmenin yeni yollarını da
tanıtmıştır.
Queer coğrafi yaklaşım, mekânın doğal olarak heteroseksüel olmaktan ziyade aktif olarak
heteroseksüelleştirildiği fikrine dayanmaktadır. Hubbard’ın (2000), heteroseksüellere daha
fazla dikkat çekmesinden önce, cinsellik coğrafyaları literatürü queer yaşamlara odaklanmıştı.
Yani, asıl ilgi gey ve lezbiyen coğrafyalarıydı. Gey ve lezbiyen coğrafyaları üzerine yapılan
çalışmalar aynı zamanda heteroseksüel coğrafyaların araştırılması için kapı açmıştır. Bu
nedenle Hubbard, heteroseksüel kimliklerin mekânsal olarak nasıl inşa edildiği ve müzakere
edildiğini açıklamıştır. Mekânı ‘eşcinsel’ veya ‘heteroseksüel’ olarak kavramsallaştırmak,
heteroseksüel mekânların farklı zamanlarda farklı insanlar tarafından cinselleştirildiği veya
farklılaştırıldığının görmezden gelindiğini belirtmiştir. Ayrıca heteroseksüelliği tekilden ziyade
çoklu tanıyarak, heteroseksüel uygulamaların ve kimliklerin ‘ahlaki’ veya ‘ahlaksız’, normatif
veya normatif olmadığı şekilde nasıl kullanma eğiliminde olduklarının daha iyi anlaşıldığını
savunmuştur. Bu nedenle heteroseksüel mekân sadece heteroseksüel mekân değildir; ‘queer’
mekân sadece ‘queer’ mekân değildir. Bu mekanlar sosyal, kültürel, politik olarak
oluşturulmuştur.
Eve Kosofsky Sedgwick’e (1993) göre cinselliğin incelenmesi için başlangıç noktası, apaçık
olanı insanlar birbirinden faklıdır. Ancak cinsel normlar ırk, sınıf, cinsiyet ve milliyet
hiyerarşilerinden ayrı olarak anlaşılamaz (Oswin, 2013). Bu nedenle cinsel kimliğe karşı
mücadeleler mekân ürettiği gibi bazı mekânlar da cinsel kimlik üretmiştir. Mekânlar, yerler
pratiklerimizi, etkileşimlerimizi, kimliklerimizi şekillendiren bir bağlam sağlamıştır. Örneğin,
bir ev, ulus, iş yeri hatta banyolar genellikle tarihsel ve coğrafi olarak cinsiyetlendirilmiş,
cinselleştirilmiş, normlar, sözleşmeler ile ilişkili olarak oluşturulmuştur. ‘‘Tekrarlanan
eylemlerimizle yaşadığımız yerleri değil, normallikleri kabul edilmek için yapıyoruz ve bu
yerler bizi üretiyor. Çünkü verilen bir yerde ‘sağduyuyu’, yapmamız gerekeni sık sık
yapıyoruz’’ (Browne vd., 2007: 4). Bu nedenle ‘‘cinsellik çalışmaları, cinselliğin her yönüne
duyarlı olmalı, ‘heteroseksüel’, ‘eşcinsel’ ve ‘biseksüel’ olarak kabul edilmelidir. Bunlar
insanların davranışını ve sosyal pratiğini fazlasıyla basitleştiren etiketlerdir’’ (Jackson, 1989:
108).
Cinselliğin coğrafyaları, aslında heteroseksüel/heteroseksüel olmayan ikiliyi sorgulamaktadır.
Browne vd., (2007: 8) açıkladığı gibi heteronormativite, ‘‘eşcinselliği heteroseksüelliğin karşıtı
olarak işlenmesini sağlayarak, heteroseksüelliğin normal olarak düşünülmesine izin vermiştir’’.
Kültürel politikaya ilgi duyan eleştirel coğrafyacıların, cinselliği daha yakından tanımalarının
zamanı gelmiştir (Oswin, 2013). ‘‘Tüm kültürel coğrafyacılardan, kültürün tüm yönleriyle
cinselliğin merkeziyetini tanımalarını isterdik. Cinsellik, insan deneyiminin daima mevcut bir
yönüdür. Dolayısıyla, kültürel yapılarda her zaman açık olmasa da açıktır. Bu nedenle kültürel
coğrafyacıların, güncel kaygıları ne olursa olsun, bu boyutu keşfetmeye açık olmalarının çok

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 260

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

önemli olduğunu düşünüyoruz’’ (Brown ve Knopp, 2003: 318-319). Oysa ‘‘bazı yeni
gelişmelere rağmen, cinsiyet ve cinsellik hala nadiren beşeri coğrafyanın merkezi gündemi
olarak görülmektedir. Coğrafyacılar, disiplin sınırlarının dar görüşlü bir tanımının, kalkanının
arkasına saklanmayı uygun bulmuşlardır. Cinsellik ve cinsiyet hakkındaki fikirleri değiştirmek,
günümüzdeki en temel toplumsal değişkenlerden kültürel, politik ve ekonomik boyutları içerir.
Bu değişkenler, özel ve kamu arasındaki ayrımın sabit, kültürel olarak spesifik, sosyal olarak
inşa edilmiş olduğu bir kabulü zorunlu kılmıştır. Bu durum, kültürel coğrafya için önceden
bilinenden çok daha geniş bir gündem oluşturulmasına yardımcı olmaktadır’’(Jackson, 1989:
104).
Psikiyatrist ve seksolog Westphal, Ulrichs, Krafft-Ebing eşcinselliğin doğuştan geldiğini bu
nedenle cezalandırılmaması gerektiğini söylemiştir. Judith Butler ve Monique Wittig,
heteroseksüelliğin kültürümüzde normalleşen, böylece belirli ilişkileri, yaşam tarzlarını,
kimlikleri doğal, tarih dışı ve evrensel hale getiren söylemler, kurumlar olduğunu
savunmuşlardır (Sullivan, 2003). Postyapısalcı teorisyenlere göre cinsellik, söylemsel olarak
üretilmiştir ve cinselliğin (hatta cinsiyeti veya cinselliği oluşturduğu görülebilecek olanın)
sınıflandırmaları varlığı basitçe belirlemez. Aksine onu tarihsel ve kültürel olarak spesifik
yollarla oluşturmuştur. Bu nedenle heteroseksüeller, baskın bir normatif konumda yer alır; gey
ve lezbiyenler sadece bu konuma erişime izin verilmesini isterken tüm queerler
marjinalleştirilmiştir. Dolayısıyla cinsellik doğal değildir; kültürel, tarihsel, söylemsel olarak
inşa edilmiştir.
Cinsiyet ve Coğrafya
Feminist coğrafyada en önemli kavram cinsiyettir. Cinsiyet, ‘erkeksi’ ve ‘kadınsı’ olanı sosyal
olarak üreten normlar ve beklentilerdir. Seks ve cinsiyet arasındaki fark ise sosyalleşme
süreçleriyle üretilmiştir. Ancak bunlar farklı zamanlarda ve yerlerde farklı şekillerde ortaya
çıkar, bazıları kolayca tanınabilir. Farklılıklar hiyerarşik yollarla da değerlenir; erkeklikle ilgili
özelliklerin kadınlıkla ilişkili özelliklerden olumlu değerlenmesi daha olasıdır. Çünkü cinsiyet,
erkeklere kadınlar üzerinde üstünlük sağlamaya meyillidir (Cresswell, 2013). Bu nedenle
feminizm, kadınları ve toplumdaki yerini anlama şeklimizi; kadınlığı, erkekliği, doğayı
anlamayı, değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bunlar politik güçlerle ilgili kültürel, ekonomik ve
politik bağlamlardan ortaya çıkmıştır.
Feminist coğrafya hakkındaki her kitap feminizmin ve feminist coğrafyaların çeşitliliğini
kutlamıştır. Feminist coğrafyanın gelişiminde, İngiliz Coğrafyacılar Enstitüsü Kadın ve
Coğrafya Çalışma Grubu (1984), tarafından yazılan Geography and Gender: An introduction
to feminist geography adlı kitap önemlidir. Onlar coğrafyacıları, kadınların günlük yaşamlarını,
sorunlarını araştırmak, öğretmek için meşru, önemli alanlar olarak görmeye teşvik etmişlerdir.
Bu nedenle feminist coğrafyanın ilk görevi teorik değil öncelikle politik olmuştur. Çünkü
kadınlar coğrafyada açıklama ihtiyacı duymuştur. Kadınlar, disiplinde yeterince temsil
edilmemiş; akademik coğrafyacılar ve coğrafi bilgi üreticileri anlamında yaptıkları çalışmalara
kasıtlı olarak ya da dikkatsizce tam bir güven verilmemiştir. Feminist coğrafyada yapılan
çalışmalar, coğrafyadaki kadınların bu sorunlarını vurgulamış ve düzeltmeye çalışmışlardır
(Monk ve Hanson 1982; Zelinsky, Hanson ve Monk, 1982). Kadınların hem coğrafya araştırma
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pratiğine hem de bu araştırmanın içeriğine eklenmesi gerektiği tartışılmıştır. Eğer daha fazla
kadın dâhil edilirse coğrafyacıların, kadınları analiz konusu olarak dikkate alma ihtimalinin
daha yüksek olacağını belirtmişlerdir. Aynı zamanda feminist bir bakış açısının, disiplinin tüm
bölümlerinin bir parçası olması gerektiğini ve olabileceğini açıklamışlardır.
Rose’nin (1993), Feminism and Geography adlı kitabı, feminist coğrafyanın odağını cinsiyet
coğrafyasından, coğrafya düşüncesi ve uygulamasında cinsiyet rolünün analizine
dönüştürmüştür. Coğrafyanın cinsiyeti üzerine yoğunlaşmış ve coğrafyanın erkeksi olduğunu
şu şekilde iddia etmiştir: ‘‘Maskülizm çalışmada kapsamlı olduğunu iddia eder. Bu nedenle
kimsenin bilgisine katkısı olamayacağını varsayar; başkalarını dinlemek istemez. O halde
maskülizm çalışması, kadınları dışlar. Çünkü araştırma temaları seçiminde bizi yabancılaştırır.
Kadınların coğrafya üretimi ile gerçekten ilgilenmemesi gerektiğini ve aynı zamanda
kendisinin kapsamlı olduğunu varsayar’’(Rose, 1993: 4). Maskülen bilgi, kendini tek bilgi
olarak görmüştür. Bu nedenle beyaz, erkek ve heteroseksüellerin ‘ana konusu’, kadınlar,
eşcinseller, beyaz olmayanlar, çocuklar ve engelli insanları farklı olarak inşa edebilir. Rose,
erkeksi bilginin ‘rasyonel’ olarak tanımlandığını, bilenin sosyal konumundan ayrılan bir bilgi
olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla kadınlık veya kadınsı, mantığın kapsamı dışında kalanlar
olarak inşa edilmiş; genellikle histerik fikirlere, kontrol dışı duygulara başvurularak yapılmıştır.
‘‘Bilgi, pasif ya da aktif olarak elde edebileceğimiz bir şey değildir. Çünkü her zaman onun
üretim ve yorumuna dâhil oluyoruz. Benzer şekilde, bilgi üretimi asla ‘değer içermeyen’ ya da
tarafsız bir süreç değildir’’(Cope, 2002: 43). Haraway’a (1988) göre, içeriğe özgü olan yerli
bilgi, evrensel ve tarafsız gibi görünenlerden daha güvenilirdir. Bu bilgi, çoklu bakış
açılarımızı, politik önyargılarımızı, kültürel değerlerimizi ön plana çıkarmayı, oradan devam
etmeyi önerir. Ancak erkekler tarafından üretilen bilginin doğru, objektif ve evrensel olduğu
düşünülse de, kadınların, kadınsı olarak tanımlanan alanların dışlanmasına bağlıydı (Cresswell,
2013). Kadınların, bilimin titizliğine ve araştırmaların güçlüğüne uygun olmadığı
söylenmektedir. Bu yüzden ürettikleri herhangi bir bilgi, araştırmaya uygun olmayanların
ürettiği bilgi olacaktır. Kadınlar tarafından yazılan açıklamalar, bilimsel olmaması nedeniyle
kişisel ve ‘öznel’ olarak diskalifiye edilmiştir. ‘‘Özetle, çoğu akademik coğrafyacı erkektir ve
araştırma deneyimlerini değerlerine, kaygılarına, hedeflerine göre yapılandırmışlardır.
Kadınlar, güç ya da statü varlığında olmadılar; gücün araştırma çıkarları bu gerçeği
yansıtmıştır’’(Monk ve Hanson 1982: 12).
Geography and Gender yazarları, feminist coğrafya için bugüne kadar devam eden önemli
konuları ana hatlarıyla belirtmiştir. Bu konulardan biri özcülük meselesidir. Özcülük, doğuştan,
değiştirilemez olan özellikler, bir şeyin özü olarak atfedilen bir düşüncedir. Bu tür düşünce
genellikle cinsiyetlere uygulanmıştır. Örneğin, kadınlar daha şefkatli erkekler daha agresif gibi.
Erkeksi ve kadınsı arasındaki farklar doğal değildir, sosyal olarak üretilmiştir. Bu nedenle
feministler, cinsiyetin biyolojik kategori ve sosyal yapı olarak belirlenmesinde ayrım
yapmışlar; cinsiyetler arasındaki farklılıkların tanınması üzerinde durmuşlardır. 1990’lardan
günümüze kadar feminist coğrafyacılar, farkın tanınmasıyla ortaya çıkan sorunlarla
uğraşmışlardır. Sundberg’in (2006) araştırmasının açıkça gösterdiği gibi, kadınlar sadece kadın
değil, farklı şekillerde sınıflandırılmış, cinsiyetlendirilmiş ve ırksallaştırılmıştır. Rose, feminist
coğrafyanın inşası sürecinde ırkçılık ve heteronormativeden kaçınılması gerektiğini
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belirtmiştir. Aynı zamanda cinsiyet düalizminin ötesinde düşünmenin önemi üzerinde
durmuştur. Farklılıkları reddetmek yerine çoklu kimliklerin kabulünde ısrar etmiştir. Çünkü
farklılıkları reddetmenin, maskülizm dualistik düşüncesinin yerini almaya hizmet edebileceğini
belirtmiştir.
1984 yılında ataerkil kavramı, radikal feminist gündeminin merkezinde yer almıştır. Çünkü
dünyanın her yerinde kadınların yaşadığı bağlama bağlı farklılıklar, ataerkillik tecrübesiyle
birleştirildiği için feminist coğrafyayla ortak bir konudur (Foord ve Gregson, 1986). Bu nedenle
cinsiyet, sosyal olarak inşa edilmiş ise cinsiyetin biyolojik gerçeklerine çok sayıda özelliğin
atfedilmesi mümkündür. Örneğin, agresif, aktif, mantıklı erkekler; şefkatli, pasif, duygusal
kadınlar gibi. Marksist feministler, kapitalizm olarak adlandırılan sosyal örgütlenme sistemini
değiştirmek istemişlerdir. Bu nedenle, erkeklerin ekonomide kadınların rollerini kontrol etme
ve belirlemenin yanı sıra geniş kültürel alanlarda nasıl temsil edildiklerini açıklayan ataerkilliği
dönüştürmeye çalışmışlardır. Radikal feministler ise ataerkilliği birçok alanda çalışmak olarak
görmüşlerdir. Çünkü ekonomide kadınların işleri genellikle düşük ücretli ve daha az prestijlidir.
Ayrıca ailede kadınlara atfedilen rol, değer biçilmez ve ödüllendirilmez. İdeolojik olarak
kadınlar, erkek arzusu için nesneler olarak temsil edilmiştir. Kadınlar, işyerindeki cinsiyetçi
şakalardan, cinsel taciz ve tecavüze kadar aşağılayıcı davranışa maruz kalmıştır. Bunların hepsi
sistemli olarak ataerkil bir dünya üretmek için birleşmiştir (Cresswell, 2013). Sonuç olarak,
coğrafyanın incelenmesinde cinsiyetin etkileri, toplumu, mekânı dönüştüren sosyal ve
ekonomik faktörün etkileri kadar önemlidir.
Irk ve Coğrafya
Coğrafyada ırk fikri üzerinde düşünmek önemlidir. Çünkü ırk fikrinin dolaşımı ve güçlü bir
şekilde pekiştirilmesi, dünyayı nasıl örgütlediğimiz konusunda belirleyici olmuştur. Irk fikrinin
coğrafyası, ırkı toplumun gerçekliği haline getirmek için tasarlanan mekânsal stratejidir; ırkın
yerde nasıl oluşturulduğunu göstermektedir. Irkçılık, sadece eşitsizliğin yeniden üretiminin
mümkün olduğu mekânsal formu oluşturmak değildir. Aynı zamanda ırkın coğrafi sınırlarını
oluşturarak uygulayan ayrıcalık coğrafyasıdır. Biyolojide var olmadan, ırkçılık coğrafyası
aracılığıyla ‘ırk’ oluşturulmuş ve sürdürülmüştür. Irk, cinsiyet ve cinsellik gibi coğrafi bir
projedir (Mitchell, 2000). Mekân çoğu kez ırk aracılığıyla oluşturulduğu gibi ırk da mekân
aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu nedenle ırk mekânının genellikle düzenlenmesi ve kontrol
edilmesi gerekir. Mekânın üretimi üzerindeki bu kontrol, güçlü gruplara ırk oluşturma gücünü
kazandırmıştır. Yani ırk, mekânsal sınırların korunmasıyla yerde gerçek haline gelmiştir.
Gerçekte ırk olmasa da belirli uygulamalar, politikalar yoluyla var olmak için oluşturulmuştur.
Profil genellikle giyim, ten rengi ve konum kombinasyonuna dayanır. Ancak, profiller ne kadar
karmaşık olursa olsun, temelde insanların ten rengine dayalı bir sınıflandırma vardır. İdeoloji,
mekânın inşa edilmesi ve davranış kuralları aracılığıyla insanları sınıflandırma etkisine sahip
olsa da, bunun kontrolu mükemmel değildir. Bu kontrol hem ideolojik hem de gücün
uygulanması yani şiddet, haksızlık yoluyla olabilir. Mekân, insanların gruplara ayrılmasını ve
ırkla ilgili ideolojik kavramları pekiştirmelerini sağlayarak ırkı oluşturmuştur. Bu konuda Kay
Anderson, Vancouver’daki Çin Mahallesi ile ilgili, ırk ideolojisi mekâna gömülü; yer
aracılığıyla ırka yerel bir anlam verildi, sosyal bir gerçek oldu ve üremesine yardım edildi
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demiştir (Mitchell, 2000). Bunun yanı sıra, ‘‘ideoloji toplumsal mekâna, onun üretimine
müdahale ederek beden aracılığıyla tutarlılığı sağlamıştır. İdeolojinin sosyal mekân üzerine bir
söylem içerdiği söylenebilir’’ (Lefebvre 1991: 44).
Peter Jackson (1989), ırk ve ırkçılığın önemli, tarihsel ve coğrafi yapılı ‘dilleri’ olduğunu
belirtmiştir. Bu dillerin geliştirilmeleri ve yeniden üretilmeleri, belirli mekânlara ve yerlere
bağlı olsa bile, onlara nasıl bağımlı olduğu önemlidir. Çünkü ırkçılığın dilleri, kentlerin
sokaklarında, kırsal alanlarda, geniş ölçekli göç mekânlarında meydana gelmiştir (Mitchell,
2000). Aynı zamanda farklı ırklardan insanların hareketlerini ve eylemlerini düzenleyen yasa
aracılığıyla sosyal mekân inşa edilmiştir. Böylece insanlar arasındaki etkileşim, günlük
mekânın ayrılığı otobüs, tuvalet, plaj, stadyum, tiyatro, asansör ve benzeri yerlerde kontrol
edilmiştir (Western, 1996). Kentlerde ise her ırk grubu ayrı yerleşim alanlarına ayrılmıştır.
Coğrafi bir sistem olarak ırklar arasında katı sınırları oluşturmak, korumak için mekân
kullanılmıştır. Yani aramızdaki belirgin farklarla, tam olarak bedenlerimizde inşa
edemediklerini yere inşa etmişlerdir.
Irk ayrımı bir tahakküm biçimidir. Bu nedenle ırkçılık, insan doğasında olmayanı oluşturmak
ve uygulamak için mekânsal strateji haline dönüşmüştür. Irk, ileri kapitalist toplumlar için bir
stratejidir; haklara eşitsiz erişim için doğal bir neden olarak görülebilirse, toplumda bazıları
daha fazla ayrıcalıklı olur. Daha sonra bu eşitsizlik sadece işlerin doğal düzeni olarak önceden
belirlenmesi olarak görülebilir (Smith, 1989). Dolayısıyla ırkın, sürekli olarak yeniden
tanımlanmasıyla biyolojik gerçekte var olmadıkları için sosyal pratikte ayrımları
sürdürülmüştür. Bu nedenle ırk, mekânın bölünmesi için bir önkoşul aynı zamanda bir sonuçtur.
Beyazlar, sınıf farklılıkları olsa bile beyazdı; fakat siyahlar sadece siyah değildi, mekânı
başkaları tarafından oluşturulan birçok şey anlamına gelmekteydi. Bu nedenle ırkçılığın temeli,
anlamın fenotipik (dış görünüş) farklılığa atfedilmesinde değil, anlam atfedilmesine izin veren
ekonomik, politik ve ideolojik koşulların belirlenmesinde bulunur (Miles, 1982). Kültür gibi
ırk fikri de belirli kişilerin, sosyal grupların yararı için insanların eylemlerini, yaşamlarını
organize ettiği sürece güçlü olmuştur. Irk fikri, her şekilde mekânlarda dolaşır; bu mekânlar,
mekânın sosyal ve coğrafi yapısını dönüştürmede aracı, ırk fikrini çoğalttığı kadar etkilidir.
Irk, on sekizinci yüzyılın sonuna kadar biyolojik, fiziksel çağrışımlarda kullanılmamış; Avrupa
tarihi ve sömürgeciliği genişletmek anlamında kullanılmıştır. 1950’lerde emperyal iktidar
merkezlerinde, onların tarihlerinin, fiziksel görünüm kadar nüfusları birbirinden daha fazla
ayırmadığı kabul edilmiştir. Avrupalılar, dünyadaki farklı insanlara hükmetmek için çabalarını
haklı göstermeye çalıştıklarında, ırksal farklılıkların kökenine dair bir tartışma ortaya çıkmıştır.
Asıl sorun, insanlar arasında biyolojik, toplumsal, kültürel ve entelektüel farklılığın olup
olmadığı değil, bu farklılığın ortaya çıkmasından kaynaklanmıştır. Bu nedenle sömürgeci
güçlerin ya da çağdaş toplumdaki baskın grupların, ırk ayrımını nasıl açıkladığı önemlidir.
Çünkü ideoloji, çoğu zaman o ideolojiyi ırklar üzerinde hemen görebilmeyi değil, iktidardaki
insanların eylemlerini haklı çıkarmanın bir aracı olmuştur (Scott, 1985). Ayrıca ideoloji bazen
sadakati organize etmiştir. Çünkü siyahlar, çoğu zaman tüm beyazların ortak düşmanı olarak
inşa edilmiştir. Bu durum, beyazlar arasında çıkar farklılıklarını maskeleme aracı olmuştur.
Başka bir deyişle toplum, kendi sömürülerini benimsemeye ikna etme aracı olarak geliştirilmiş
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ve kullanılmıştır. Bu nedenle ideoloji, beyaz-siyah, Avrupalı-Asyalı, zengin-fakir gibi
farklılıkların sosyal koşullarla değil biyolojimizle belirlendiği fikrine göre yapılandırılmıştır.
Biyologlar ve genetikçilerin çoğu, artık ırkın bilimsel bir geçerliliği olduğunu kabul etmiyor.
Çünkü biyolojik temeli destekleyen ırk argümanları, fenotip ve genotip düzeyinde başarısız
olmaktadır. Irksal sınıflandırma genellikle fenotipi temel almış; insanları farklı ırklara bölmek
için ten rengi, saç tipi, beden şekli gibi fiziksel özellikleri kullanmıştır. Çünkü bireylerin
gruplara ayrılması için tutarlı bir şekilde bölmenin yolunu bulmaya çalışmıştır. Ancak ırk
denilen biyolojik bir şey yoktur; ırk, klasik ve olabileceğinden çok daha fazlasını içeren bir
kavramdır. Aynı zamanda ırk kadar güçlü, çok az kavram vardır. Irka olan inanç, sömürgecilik,
kölelik, konut, kent gelişimi, ekonomik sömürü veya eğitim finansmanı olup olmadığına
bakılmaksızın tarihin ve coğrafyanın üretimi olmuştur. Batı edebiyatı ve sosyal düşüncenin
bütün tarihinde kendisini ima etmiştir. Sonuç olarak, ırk için biyolojik bir temelin olmaması,
ırkçı düşüncenin ve ırk üzerine inşa edilen tüm argümanların toplumda hala mevcut olmadığı
anlamına gelmez.
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, kültürel yaşamda eşitsizliği oluşturmak için cinsiyet, cinsellik ve ırkın sosyal,
politik, kültürel olarak oluşturulduğunu görüyoruz. Egemen güçler yani erkek, heteroseksüel
ve beyazlar kültürel yaşamda ‘sağduyuyu’ oluşturarak kültürel düzeni belirlemiş ve bu düzene
uymayı inşa etmişlerdir. Bu nedenle kültürel yaşamda tüm emirler sınır oluşturmuş; egemen
güç, yerlerin eşitsiz hale gelmesi, yerlerin baskı ile tanımlanmasına neden olmuştur.
Coğrafyacılar için bu durum, kültürel dönüş ile kültürel gücün yargılanmasında mekân ve yerin
rolüne odaklanma gereğini ima etmiştir. Öyleyse tam burada, Herrnstein ve Murray’ın ‘‘herkes
için bir yer’’ olduğu dünya arzusu, en büyük güncelliği kazanır (Mitchell, 2000: 257). Çünkü
eşitsizlik ilişkileri, zenginlik, ayrıcalık ve statü farklılıklarının doğrudan egemen gücün
sonuçlarına nasıl bağlı olduğunu her yerde görebiliriz. Ayrıca gelişmeyi ekonomik bir mesele
olarak görmekten çok egemen gücün oluşturduğu eşitsizlik ilişkilerinde görmeliyiz. Çünkü
‘‘kadına ve doğaya egemen olan erkek varlığı kötü gelişmeye neden olur. Kolonileşen erkeği
‘gelişmenin’ aracı ve modeli yapar’’ (Shiva 1997: 176). Bu nedenle güçlülerin baskın dilleri
kimlerin konuşabileceğini, kimlerin duyulduğunu ve üretilen anlayışların doğasını etkileyebilir.
Chris Philo (2000: 27) beşeri coğrafyada ortaya çıkan kültürel dönüşü ‘‘Yeni Sözler, Yeni
Dünyalar’’ oluşturma girişimi olarak bilinen bir proje olduğunu belirtmiştir. Çünkü dil güç,
kontrol ve tahakküm içeren ilişkileri oluşturmuş, temsil etmiştir; kültürel dünyayı düzenleyen
önemli bir unsurdur. Aynı zamanda belirli güç sahipleri lehine, tarihsel ve kültürel önyargılar
taşımıştır. Bu nedenle dil, kültürel dünyadaki değerli izleri adlandırma gücünün yanı sıra, bazı
dilleri ve kelimeleri susturmayı bazılarını da çatılardan bağırarak bu dünyayı meşrulaştırmıştır
(Anderson, 2015). Bu sebeple kültürel dönüş, sosyal ve kültürel coğrafya için büyük sonuçları
olan bir dönüştür. Bazıları, toplumu yeniden düşünmekten kaynaklanan bir sürecin, toplumun
tamamen yapı bozuma uğradığı bir kültürel dönüş doğurduğunu hissedecektir (Philo, 1991).
Ancak tüm yeniliklerin son derece teşvik edici olduğunu, beşeri coğrafya için genellikle birçok
gelenek ve önyargıları ortadan kaldırdığını veya kaldıracağını düşünüyoruz.
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OĞUZ ATAY’IN UNUTULAN HİKÂYESİNDE PSİKANALİZME UZANAN
FANTASTİK DOKU
Zehra KAPLAN1
1

Aksaray Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, ORCID: 0000-0003-0621-2269

ÖZET
Unutulan (1973), Oğuz Atay’ın hikâyelerini topladığı “Korkuyu Beklerken” adlı kitabının
ikinci hikâyesidir. Hikâyede geçmişle hesaplaşmayı hep ötelemiş bir kadının benlik arayışı,
‘tavan arası’ metaforu üzerinden konu edilir. Dış gerçeklikten fantastik düzleme geçiş, metne
anahtar kelime olarak yerleşmiş tavan arasına çıkma eylemiyle gerçekleşir. Tavan arası, kadın
öznenin çıkmayı sürekli ertelediği, hesaplaşmaktan korktuğu, tozlanmasına ve örümcek
ağlarıyla örülmesine seyirci kaldığı yeri, ‘bilinçaltı’nı imler. İnsanın bilinçaltı tıpkı bir tavan
arasına benzer. Tavan arası kullanılmayan, eskimiş, ihtiyaç duyulmayan eşyaların biriktirildiği,
saklamaya yarayan kapalı bir alandır. Bilinçaltı ise insan zihninin kendini korumak adına
baskıladığı duyumları sakladığı yerdir. Karakter odaklı bir anlatı akışının hâkim olduğu
hikâyede geriye dönüşlerle anıları hatırlama, beklentiler ve hayal kırıklıkları, düşler ve sanrılar,
öznenin tavan arasına çıkışı/bilinçaltını kurcalamasıyla başlar. Bilinç akışı yöntemiyle ve
fantastik öğelerle bir yabancılaştırma yaratılırken baskılanmış duyumlar da dışarı vurulur. İlk
olarak tavan arasında karşısına çıkan anne ve babasına ait eski resimler, sorunlu çocukluğuna
ilişkin göndermeler taşır. Bu çerçevede bilinçaltında onu tutsak eden ilk yaşanmışlık, annebabası arasındaki iletişimsizlik ve uzaklıktır. Kadın, çocuklukta baş edemediği bu olumsuz
durumu sublime ederek (yücelterek) bilinçaltına kodlamıştır. Kadının baskıladığı ve
yüzleşmekten korktuğu bir başka konu, geçmişte yaşadığı ilişkisi ve eski sevgilisiyle büyük bir
nedene bağlayamasa da kopmalarıdır. Yaşadığı ilişkinin onda bıraktığı izler çok derindir ve
‘kendi tavan arasında’ tozlanmaya bırakmasında etkilidir. ‘Unutulan’ların yeniden hatırlanması
oldukça travmatiktir. Bu noktada hikâyede alternatif düşsel bir gerçeklik yaratıldığı görülür.
Olasılıklar üzerinden yeni zihinsel alanlar açılır ve metinde fantastik bir doku oluşur. Bu
çalışma, hikâyede öne çıkan sembolik anlamlarla yüklü dış gerçeklik ve göndergelerden
hareketle alternatif bir okuma yapmayı ve fantastik öğelerle örülü kurgunun olanak verdiği
psikanalitik açılıma ulaşmayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Unutulan, tavan arası, bilinçaltı, fantastik doku, psikanalizm

OĞUZ ATAY’IN UNUTULAN HİKÂYESİNDE PSİKANALİZME UZANAN
FANTASTİK DOKU
Edebiyat ve psikanaliz, merkeze ‘insan’ı koymaları yönüyle ortaklaşırlar. Reel hayatta
psikanalizin amacı, gizli kalan istekleri ortaya çıkararak hastanın çelişkilerini gidermek ve
endişe verici marazları ortadan kaldırmaktır. Bu yöntemin edebiyata yansıması; edebî ürünün
bilinmezliklerle dolu, yazarın psikolojisi ve zihin süreçlerinin hünerli bir yansıması olarak
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görülmesi ayrıca her yönüyle kurcalanıp soyut ve muğlak noktaların açımlanmaya çalışılması
şeklindedir. Psikanaliz, çeşitli verilerden hareketle en derinlerde hapsedilen bastırılmış dürtüleri
ortaya koyarak hastayı tedaviye uğraşır. Edebiyatta hastanın karşılığı araştırmacının elindeki
metindir, tüm uğraşısı ise o metni gerek yazarından gerekse metnin dil ve içerik özelliklerinden
hareketle çözümlemeye çalışmasıdır. Nasıl psikanalistler bilinçaltını ortaya çıkarma yoluyla
tedavi amacı taşıyorsa edebî metni tahlil eden kimse için de aynı durum söz konusudur. Onun
yaptığı da edebî metni karşısına alarak metnin dilsel özellikleri, kurgulanışı, tekrar edilen
kelimeler, noktalama işaretleri, duygu durumunu ortaya koyan ünlem yüklü cümleler gibi pek
çok bakımdan değerlendirmek, metinde yer alan çelişkilerden, zıtlık ve çatışmalardan hareketle
çeşitli çözümlemeler yapmak ve elde edilen bilgiler ışığında metnin iletisini ortaya koymaya
çalışmaktır. Bu noktada psikanalitik inceleme yapanlar, sık kullanılan kelimelerin bilinçaltında
bir yansıması olduğu fikriyle hareket ederler ve bunu çözümlemelerinde çıkış noktası yaparlar.
Tekrarlanan ifadelerin simgesel bir anlamı olduğunu ve aslında farklı bir ‘şey’e işaret ettiklerini
düşünürler. Metne yedirilmiş hâlde bulunan o kelimeler keşfedildiğinde ve metnin içinde
gerekli yerlere oturtulduğunda yazarın gerçek iletisine ulaşılacağı görüşündedirler. Dolayısıyla
elde ettikleri verileri birleştirerek metni yorumlamak ve çözümlemek isterler.
Unutulan, salon ile tavan arasına sıkışıp kalmış, benliği ikilemlerle dolu bir kadının hikâyesini
anlatır. Tavan arası hikâyenin anahtar kelimesidir ve fantastiğe açılan simgesel anlam bu
kelimede gizlidir. Çünkü tavan arası, kadının çıkmayı sürekli ertelediği, hesaplaşmaktan
korktuğu için tozlanmasına ve örümcek ağlarıyla örülmesine seyirci kaldığı yeri yani
bilinçaltını imler. “Yıllardır bu tozlu, örümcekli karanlığa çıkmamıştı. Işığı gören bazı böcekler
kaçıştılar. Korktu; fakat, yararlı olacağını düşünmek kuvvetlendirdi onu. Belki de hiçbir şey
söylemeden başarmalıydım bu işi” (Atay, 2014:27-28).
Hikâyenin öznesi olan kadın, hep bir şeylerle meşgul olmuş ve bilinçaltı ile hesaplaşmayı her
seferinde ertelemiştir. Psikolojik işlevleri bilinçte tutmak yerine bastırma yoluyla bilinçdışı bir
seviyede tutmayı tercih etmiştir. Bilinçdışı, bastırılmış zihinsel süreçleri ifade eder. Freud,
bastırılan psikolojik süreçlerin bilinçdışı bir aktivite olarak varlığını koruduğunu savunur (Tura,
2016: 107). Jung’un düşüncesiyle; “Bilinçaltı, bir yaşamın yarısını oluşturan gizli betimlemeler
alanıdır” (Jung, 1996: 68). Ona göre de bilinçaltı kendi etkinliğini sürekli devam ettirir. Nitekim
her ne kadar bastırma sebebiyle psikolojik süreçler bilinç alanında yer alamasa da psişik yaşam
üzerinde mutlak bir role sahiptir. “Bilincin dışında oluşan ve dikkati zorlamakla bilinç düzeyine
çıkarılmayan istekler ve dürtüler, zihnin bilinçdışı denilen en derin bölgelerinden
kaynaklanırlar” (Geçtan, 1996: 26). Kadın, onun için travmatik olan psikolojik süreçleri
söndürme ve ihmal etme yolunu seçmiş, unutmayı tercih etmiştir. Tavan arasında tozlanmaya
terk ettiği gerçeklerle yüzleşmemek için söz konusu süreçleri bilinç alanının dışında tutmuştur.
Onlarla tekrar karşılaşmamak için oldukça fazla bahane bulmayı başarmıştır:
“… Sonra… bir türlü olmadı işte… çıkamadım: Gelenler, gidenler, geçim sıkıntısı,
yemek, bulaşık, evin temizliği, ‘onun’ bakımı (çocuk gibiydi, kendisine bakmasını
bilmiyordu), babamla annemin ölümü, bir şeyler yapma telaşı, önümde hep
yapılması gerek işlerin yığılması. Orada, tavan arasında olduğunu unuttum
sonunda” (Atay, 2014: 31).
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Hikâye, kadın öznenin eski kitaplar çok para ettiği için olağan bir günde onlara bakmak üzere
tavan arasına çıkmasıyla başlar. Kadın, orada tozlanmış eşyalar arasında bulduğu resimler ve
giysilerle geçmişte zihinsel bir yolculuğa çıkar. Bilinçaltında onu tutsak eden ilk yaşanmışlık,
anne ve babası arasındaki iletişimsizlik ve uzaklıktır:
“Feneri yakın bir yere tuttu; annesiyle babasının resimleri. Aralarında eski bir
ayakkabı torbası, kırık birkaç lamba. Neden hiç sevmediler birbirlerini? Ölecekler
diye öylesine korkmuştum ki. … Beni de, kendilerini de anlamadılar. Ne kadar
ağlamıştım. Aşağıda onlara bir yer bulabilir miyim? Koridorda, sandık odasında…
saçmalıyorum. Onları unutmadım, onları unutmadım. Babasının yüzünde gururlu
bir somurtkanlık vardı. Aynı duvara asamam onları. Yan yana olmak istemezlerdi;
mezarda bile” (Atay, 2014: 28).
Bilinçaltını yoklar yoklamaz ilk olarak anne ve babasının huzursuz evlilikleri nedeniyle
yaşadığı çocukluğundaki mutsuzluklar, acılar, korkular, iç çatışmalar ortaya çıkar. Onların
resimlerini yan yana asmanın bile mümkün olmadığını, dahası mezarda bile yan yana olmak
istemeyecekleri düşüncesini taşır. Çocukken ayrılacaklarının korkusunu derinden yaşamıştır.
Aileyi kaybetme (ölüm) korkusu, her çocuk için ciddi bir kaygı ve korku sebebidir. Kadın, bu
korkularını âdeta bilinçaltına gömme yoluna gitmiştir. Bu noktada kadının tavan arasında
rastladığı resimler, bilinçaltının sorguya açılmasını sağlayan simgesel birer araca dönüşür.
Baloda giydiği mor ayakkabıları, elbisesi geçmişteki pozitif duyguların imgesiyken, anne ve
babasından kalan fotoğraflar onun bünyesinde anne-baba geçimsizliğine gönderme yapan
negatif duygulara işaret eder. Her iki durum da kadının bilinçaltına sublime ederek kodladığı
dürtülerdir.
Hikâyede, buraya kadar çağrışımlarla ilerleyen olağan bir kurgu vardır. Olağandışı bir aşamaya
geçiş, eski sevgilisinin hamam böcekleri tarafından yenmiş fakat yine de çok bozulmamış
cesedini bulmasıyla gerçekleşir. Bu fantastik kurguyla yeni zihinsel alanların açıldığı bir
aşamaya geçilir. Kadının bilinçaltında baskıladığı ve yüzleşmekten korktuğu bir başka
yaşanmışlık, ilk kocasıyla büyük bir nedene bağlayamasa da kopmalarıdır. Bu ilişkinin onda
bıraktığı izler çok derindir ve ‘kendi tavan arasında’ tozlanmaya bırakmasında oldukça etkilidir:
“Feneri onun yüzüne tuttu: Aman Allahım! Eski sevgilisi yatıyordu yerde. Tozlanmış, örümcek
bağlamış; tavanarasındaki her şey gibi. Kitap sandığına ve resim tahtalarına örümcek ağlarıyla
tutturulmuş eski bir heykel gibi” (Atay, 2014: 30).
Geçmişte kocasıyla yaşadıkları bir tartışma sonunda birbirlerinden kopmaları ama bunun çok
gereksiz bir şey yüzünden gerçekleştiğini görmelerine karşın bir türlü aşamamaları ve bir araya
gelememeleri kadının bilinçaltında çözümlenmemiş bir soru olarak yer tutmuştur. Hikâyede
kadın, eski kocasından ‘bir gün tavan arasına çıkmıştı…’ diyerek söz etmeye başlar. Bu olağan
edimin ardından her yeri örümcek ağıyla kaplanacak kadar uzun bir zaman tavan arasında
bırakılmış cesedin tasviri gerçeklikten uzaklaşarak âdeta bir sanrı görünümü sunar. Eski
sevgilinin sol elinde bir tabanca vardır ve intihar etmiştir. Bu noktada metin fantastik bir boyut
alır:
“Ateş etmişti demek. Yoksa kalbine… Titreyerek eğildi: Kalbine
bakmalıyım. Elbisesinin sol yanı çürümüştü; elinin hafif bir dokunuşuyla
dağıldı. İçinden bir sürü hamamböceği çıkarak ortalığa yayıldı. Onun
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bakımıyla ilgilenmedim, elbiselerini hiç gözden geçirmedim; belki de
dikmediğim bir sökükten yemeye başladılar hamamböcekleri onu. Deliği
büyüttüler sonunda. Eliyle elbisenin altını yokladı. Neyse, iç çamaşırlarından
öteye geçememişler. Derisi olduğu gibi duruyor. Teni çok sıcak sayılmaz
ama, kalbi yerindedir herhalde. Korkarım göğsünün sol yanına dokundu: İşte
orada biliyorum. Başka türlü yaşayamazdım çünkü” (Atay, 2014: 32).
Söz konusu anlatıların gerçek mi yoksa bir sanrıdan mı ibaret olduğu belli değildir. Bu noktada
fantastik kurgu olasılıklar yaratırken, yeni düş alanlarını hazırlar. Böylelikle metin içindeki
fantastik öğeler tıpkı şifreli bir dilin işaretleri gibi görev üstlenirken kadının bilinçaltını ortaya
koymasına da aracılık eder.
Bilinçaltı, kadının bilinç durumunun sürekliliğini sağlamasına karşın metinde eksik bırakılan
kısımdır. Bu bağlamda fantastik doku, bilinçaltını konuşturma ve boşaltma gücü verir. Sözle
bilinçli bir yapı kurularak psikolojik sürece ulaşılır. ‘Fener’, kadının bilinçaltını açmaya ve
orada saplanıp kalanları aşmaya çalışmasına yardımcı olan bir simgesel unsurdur. Tavan
arasına çıkan kadına fener yeni sevgilisi tarafından uzatılır. Bu bilgiden hareketle, tavan arasına
çıkmayı geciktiren kadının dikkat çekici biçimde orada aradıklarını bulmak için yeterli hazırlığa
sahip olmadığı görülür. ‘Örümceklerle sarılmış tavan arası’ imgesi, yaşananların üzerinden
uzun bir zaman geçtiğine işaret etmesinin yanında kadının geçmişte kalan yaşantılarının eski
olduğu kadar sarsıcı olması bakımından da önemlidir. ‘Korku’, kadının baş edemediği en büyük
sorun olarak yedi farklı yerde vurgulanır. Çünkü kadın geçmişle yüz yüze gelmekten hep
korkmuş, sevdiklerini kaybetmekten hep korkmuş, eski sevgilisinin başına bir şey gelmiş
olabileceği düşüncesinden bile hep korkmuştur. Bu noktada kadının bastırılmış duyguları ve
korkularının yüzeye çıkması, hikâyenin zirve noktalarını oluşturur.
Sonuç
Hatırlanmak istenmeyen durum ve olayların bir şekilde bilinçaltına atılması, temeli unutmaya
dayalı bir eylemdir. Unutulan ismini taşıyan bu hikâye, ironik bir biçimde aslında
unutulamayanları konu etmiştir. Bu bağlamda tavan arası, bilinçten uzaklaştırılmak istenen
yaşanmışlıkları taşıyan ve yansıtan bir metafora dönüştürülmüştür. Sembolik anlamlarla yüklü
dış gerçeklik ve göndergelerden hareketle alternatif bir okuma yapmayı ve fantastik öğelerle
örülü kurgunun olanak verdiği psikanalitik açılıma ulaşmayı amaçlayan bu çalışma sonucunda,
hikâyede yer verilen fantastik öğelerin gerçeklikten uzaklaştırırken daha düşsel ve alternatif
dünyalar yarattığı görülmüştür. Bu noktada geriye dönüşler, çağrışımlar ve düş görümlerle
fantastik dokuya canlılık kazandırıldığı söylenebilir. Özne olan kadın, bilinçaltında
bastırdıklarını iç konuşmalarla dışarı vurur. Nitekim bu anlar, karmaşık olmanın yanı sıra yeni
zihinsel alanların açılmasına olanak sağlayan bir içeriğe sahiptir. Ayrıca düşle ilgili imgeler, dil
sürçmeleri, çağrışımlar psişik işaretlerdir ve çok sesli bir yapı oluşturarak psikanalizme uzanan
yapıyı destekler nitelikte metinde yer almaktadırlar.
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GEÇİŞ DÖNEMİ RİTÜELLERİNDE SÖYLENEN İLİŞKİ SÖZLERİNİN
SOSYODİLBİLİMSEL VE SÖZEDİMSEL BAĞLAMDA İNCELENMESİ

Şahin BÜTÜNER1
1

Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 0000-0002-3801-7786

ÖZET
Atasözleri, deyimler, ikilemeler gibi kalıplaşmış kelime gruplarının dışında saygı, sevgi ve
nezaket bildiren ilişki sözleri de kalıplaşmış sözler grubunda değerlendirilebilen sözlerdir. Bu
sözler, Türk milletinin ilişkilerindeki nezaketi ve zarifliği ifade eden, sosyal hayatın sağlıklı bir
şekilde yürütülmesini sağlayan, insanlar arasında sosyal akrabalık bağı oluşturan, Türklerin
geleneksel dünya görüşü hakkında bilgi veren kültürel unsurlardır. Bir milletin günlük
yaşamında kullandığı özlü söz ne kadar fazla ise o toplum, uygarlık alanında o kadar gelişmiştir.
Türk kültürü, bu özlü sözler açısından zengin bir millettir. Manevi değerlerin korunup
saklanmasında, insan ilişkilerinin düzenlenmesinde ilişki sözleri çok önemli bir işlevi yerine
getirmektedir. İnsanoğlunun hayatında önemli değişikliklerin olduğu üç önemli geçiş dönemi
vardır: doğum, evlenme ve ölüm. Bu çalışmada çeşitli bilimsel çalışmalarda derlenen ilişki
sözleri, sözedimsel ve sosyodilbilimsel bağlamında incelenmiş ve yorumlanmıştır. İlişki
sözlerinden hangisini ve neyi (anlam), ne zaman ve nerede (bağlam), nasıl ve niçin (işlev)
kullanılacağı üzerinde bir analiz yapılmıştır. Doğum, evlenme, ölüm ile ilgili geçiş
dönemlerinde kullanılan ilişki sözleri anlamsal, bağlamsal ve işlevsel özellikleri
yorumlandığında kültürel olarak çok önemli bilgiler sunmaktadır. İlişki sözleri, ifade ettiği
birinci anlamın dışında bağlamına göre farklı anlamlar ve işlevleri de ifade etmektedir; sözü
söyleyenin duygu, düşünce ve davranışlarını verirken aynı zamanda dinleyende de çeşitli
düşünüş ve davranış biçimleri oluşturmaktadır. İnsanoğlu, doğduğu andan itibaren belirli
toplumsal örgütlenme değerlerinin içerisine katılmıştır ve yüzyıllardır süregelen belli kalıp
sözler, süreç içerisinde ritüeller esnasında öğretilir. Kültür, bireyin davranışını sınırlandırır.
İlişki sözleri de olumlu anlamlara sahip bir etken olarak bireyin neyi, ne zaman, nerede
söyleyeceğini belirleyen kültürel bir değerdir. İnsanoğlu bazı kriz dönemlerinde ne yapacağını
ne söyleyeceğini bilemediği hallerde bu sözleri kullanarak sevincini ve üzüntüsünü uygun bir
şekilde paylaşmaktadır. İlişki sözleri, geçiş dönemi sürecinde, toplumun ve toplum içinde
bulunan bireyin davranışlarını ve düşüncelerini düzenleyen ve yöneten temel unsurdur. İlişki
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sözleri, hazır söz kalıplarıdır ve bu sözler hazır bir şekilde toplum içinde kullanılarak kültürel
bir süreklilik sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, İlişki Sözleri, Sözeylem, Anlam, Bağlam, İşlev.
GİRİŞ
İlişki sözleri, maddi veya manevi kültürel değerleri içerisinde barındıran, kültürü nesilden nesle
aktararak kültürel devamlılığı sağlayan, toplumsal hayatı ve bireyin davranışlarını düzenleyen,
bireye topluma ait olma aidiyet duygusu kazandıran, insanoğlunun kriz süreçlerini daha rahat
atlatmasını sağlayan, biçim olarak oldukça az sözle çok anlam ifade eden, özlü, kalıplaşmış
sözlü ürünlerdir. Atasözü, deyim, vecize gibi kalıp sözlerden biri olan ilişki sözleri, toplumsal
hayatı düzenlemektedir. İlişki sözleri, toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde
yürütülmesini sağlayan ve iyi dileklerin dile getirildiği özlü sözlerdir. “Bir toplumun bireyleri
arasındaki ilişkiler sırasında kullanılması âdet olan birtakım sözlerdir.” (Aksan, 1996: 35). “Söz
varlığında, selamlaşırken, yemek yerken, sevincimizi ya da üzüntümüzü belirtirken, birisini
kutlarken, görüştüğümüz kişiden ayrılırken vb. iletişim durumlarında söylemeyi âdet haline
getirdiğimiz, ağzımızdan hemen çıkıveren, bir bütün halinde veya kişiye, zamana göre yapılan
ufak tefek değişiklikler dışında çekirdek bölümünü aynı şekilde kullandığımız sözler.”
(Gökdayı, 2015: 1).
Kültürel ögelerden biri olan ilişki sözleri sayesinde toplumsal bilinçaltında yer alan bilgiler de
paylaşılmaktadır. İlişki sözleri sayesinde insan bu bilgi paylaşımı sürecine katılmaktadır. İlişki
sözleri yorumlanabilir göstergelerdir. İlişki sözleri, yoğun bir biçimde betimlenecek
unsurlardır. “Kültürün toplumsal açıdan yerleşik anlam yapılarından oluştuğunu ve insanların
da bu yapılar yoluyla bilgileri paylaşma ve bu paylaşıma katılma ya da hareketleri algılayıp
bunlara yanıt verme gibi şeyleri gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür.” (Geertz 2010:27).
İlişki sözleri toplum içerişinde bireyin hangi eylem ve davranışlarda bulunması gerektiği
hakkında bir rehberlik sunmaktadır. Kültürel kalıplardan biri olan ilişki sözleri sayesinde insan
toplumun bir bireyi haline gelmektedir. “İnsan haline gelmek birey haline gelmektir ve bizler
de kültürel kalıpların sayesinde yaşamlarımıza biçim, düzen ve yön verdiğimiz tarihsel açıdan
yaratılmış anlam dizgelerinin rehberliği altında birey haline geliriz.” (Geertz 2010: 71). Birey,
çeşitli toplumsal ortamlarda ilişki sözleri sayesinde çeşitli kültürel kodları kullanarak kendi ile
ve toplumla uyum içinde yaşamaktadır. Toplum içinde yer alan birey, belli zamanlarda ve
ortamlarda çeşitli ilişki sözlerini kullanarak o topluma ait olduğunu hisseder. İlişki sözlerinin
kültürel kodlarını bilen ve bunları nerede, ne zaman, nasıl kullanacağını bilen bireyde, bir
aidiyet duygusu oluşur.
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Söz varlığı bir milletin kültürünün aynasıdır. Toplumsal hayatta kişiler arası iletişimin
başlamasında ve devam ettirilmesinde Türk dili ve kültürü oldukça zengin bir birikime sahiptir.
İlişki sözleri bir toplumun kültürel, dini ve ulusal özellikleri hakkında ipucu verebilecek
niteliktedir. Geçmişten günümüze kalıplaşarak günümüze gelen bu sözler arkaik bir özellik
göstermektedir. “Kalıp sözler veya ilişki sözleri adı verilen dil ögeleri tıpkı deyimler ve
atasözleri gibi, toplumun kültürünü, inançlarını, insan ilişkilerindeki ayrıntıları, gelenek ve
görenekleri yansıtan sözlerdir.” (Erol, 2007: 1). Türk halkının maddi ve manevi kültürel
değerlerini, düşünce ve davranış kalıplarını ve hayat görüşlerini ilişki sözleri üzerinden
gözlemlemek mümkündür. Zaman içerisinde bu sözler, kalıplaşmış ve değiştirilmesi mümkün
olmayan sözler haline gelmiştir. Bir milletin kolektif bilinci bu kalıplaşmış sözlere
yansımaktadır.
İlişki sözleri kalıplaşmış ifadelerdir ve bu kalıplaşmış ifadeler, içinde bulunduğu toplumun
duyuş ve düşünüş özelliklerini geçmişten günümüze taşımaktadır. Kalıplaşmış sözler bir
milletin hayat görüşüdür. Bir milletin düşüncesi kalıplaşarak nesilden nesile uzayıp
gitmektedir. Ong’un da ifadesiyle “Kalıplaşmış deyişlerden oluşmayan hiçbir düşünce uzayıp
gidemez, çünkü deyişler düşüncenin özüdür. Sözlü biçimlenen düşünce geliştikçe hazır
deyişlerin kullanımı da daha ince bir ustalık kazanır.” (2012: 50). Toplum içerisinde yer alan
kültürel unsurlar dil sayesinde nesilden nesle aktarılmaktadır. İlişki sözleri de üzerinde taşıdığı
kültürel değerleri nesilden nesle taşımaktadır. İlişki sözleri maddi ve manevi kültürel değerlerin
taşıyıcısı durumundadır. İlişki sözlerinin içinde bulunduğu bağlamlar, dönem dönem değişse
de belli kültürel değerlerin kalıp halinde sürdürüldüğü görülmektedir. Belirli durumlar için
kullanılan belirli sözler o an kullanılmak zorundadır ve kullanılırken özünde yer alan kültürel
değeri de o ortama taşımaktadır. İlişki sözleri, kültürel unsurların toplum hafızasında yeniden
canlandırılması açısından çok önemli bir işleve sahiptir.
İlişki sözleri; toplumsal hayatı düzenler, toplum içindeki bireylerin davranışlarını yönlendirir.
İlişki sözlerinden hangisini ve neyi (anlam), ne zaman ve nerede (bağlam), nasıl ve niçin (işlev)
kullanılacağı kolektif bilinçaltında önceden belirlenmiştir. “Kelimesi kelimesine tekrarlansın
veya tekrarlanmasın her sözlü ezber, toplumsal baskının dolaysız buyruğu altındadır.” (Ong,
2012: 85). İnsanoğlu, doğduğu andan itibaren belirli toplumsal örgütlenme değerlerinin
içerisine katılmıştır ve yüzyıllardır süregelen belli kalıp sözler, süreç içerisinde ritüeller
esnasında öğretilir. Kültür, bireyin davranışını sınırlandırır. İlişki sözleri de olumlu anlamlara
sahip bir etken olarak bireyin neyi, ne zaman, nerede söyleyeceğini belirleyen kültürel bir
değerdir.
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Toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde çok önemli bir işlev
üstlenmektedir. Toplumsal ilişkilerin daha sağlıklı sürdürülmesinde toplumun zaman içerisinde
oluşturduğu ve kullanageldiği sözler, belli zamanlarda bireyden kullanması beklenen sözlerdir.
Yüzyıllar içerisinde deneyimlenerek toplumsal bir fayda sağlayan, insanlar tarafından
kullanıldığında olumlu anlamda bireye ve topluma katkı sunan bu sözler zamanla insanların
hafızasına kazınmış; sırası ve zamanı geldiğinde de kullanma gerekliliği hissedilmiş sözlerdir.
İlişki sözleri, geçiş dönemlerinde kullanılması uygun olan hazır söz kalıpları sunarak iletişimin
hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Duygu, düşünce ve iyi dileklerin pratik bir şekilde
aktarıldığı sözlü ortamlarda kullanılan önemli araçlardır. İnsanoğlu, bazı kriz dönemlerinde ne
yapacağını ne söyleyeceğini bilemediği hallerde bu sözleri kullanarak sevincini ve üzüntüsünü
uygun bir şekilde paylaşmaktadır. Bireyin içinden çıkamadığı durumlarda, iletişim sürecinin
yürütülmesinde aksaklık yaşanacağı anlarda bu sözlere başvurularak iletişimin gerçekleşmesi
sağlanmaktadır. Sosyal iletişim esnasında bireyin duygu ve düşüncelerini daha rahat, kolay,
açık bir şekilde iletmesini sağlamaktadır.
1. Geçiş Dönemi ile İlgili İlişki Sözleri
İnsanoğlunun en zor anları belli geçiş dönemleri ile çizilmektedir. Bu zor zamanlar birlikteliği,
yardımlaşmayı, dayanışmayı gerekli kılmaktadır. İnsanoğlu bu geçiş dönemlerini daha rahat
atlatabilmek için bir araya gelmektedir. Doğum, evlenme ve ölüm şeklinde üç aşamada
sınıflandırılan bu dönemlerde insanlar bir evreden başka bir evreye geçmektedir. Süreci daha
rahat atlatmak, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak için bir araya gelen insanlar,
kolektif hafızada depolanan, geçiş dönemleri esnasında kullanılmak üzere hazır bulunan,
zamanla kalıplaşmış ilişki sözlerini kullanmaktadırlar. İlişki sözleri günlük hayatta bazı sıkıntılı
dönemlerde kullanılması gereken hazır formül kalıplarıdır. “Görünüşe göre, potansiyel dil
becerileri ile gerçek kısa süreli bellek kapasitesi arasındaki uyumsuzluğun etkilerini en aza
indirmenin bir yolu olarak önceden hazırlanmış diziler kullanılır. Becker'in (1975) belirttiği
gibi, birçok kez kullandığımız kelime dizilerini sıfırdan üretmenin pek bir anlamı yoktur ve
görünüşe göre toplum, formülleri kullanır.” (Wray, Perkins 2000: 15).
“Geçiş dönemleri kendi bünyesi içerisinde birçok inanç, âdet, töre, ayin, dinsel ve büyüsel özlü
işlem kümelenerek söz konusu geçişleri bağlı bulundukları kültürün beklentilerine uygun bir
biçimde yönetmektedirler.” (Örnek 2000: 131). Bu dönemlerde toplumun beklentilerine uygun
yapılması gereken davranış kalıplarının dışında söylenmesi gereken kalıplaşmış sözler de
bulunmaktadır. Bu sözlere ilişki sözleri denmektedir. Toplumsal hayatın başarılı bir şekilde
yürütülmesi için bu sözlerin uygun bağlamlarda kullanılması önemli bir kültürel zorunluluktur.
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İlişki sözlerinin kullanımı bir medeniyet göstergesidir. Bu sözlerin yoğun olarak dilde var
olması, Türklerin sosyal hayatında bu hassas düşünce ve davranışların olduğunu gösterir. Geçiş
dönemleri ile ilgili ilişki sözlerinin yoğunluğu Türkçede oldukça zengin bir kültür ve kavramlar
dünyası oluşturmaktadır. İslamiyet öncesi dönemden günümüze kadar ulaşan bu kültürel
değerler; zamansal ve mekânsal bağlamını değiştirdikçe yeni anlamlar veya yeni işlevler
kazanma, farklılaşma, toplum hayatından silinme gibi değişimler yaşamaktadır. Bu devinim,
doğal bir sürecin sonunda meydana gelmektedir. Kitle iletişim araçlarının gelişmesi ile iletişim
daha hızlı hale gelirken geçiş dönemleri ile ilgili iletişimin, yardımlaşmanın azaldığı
günümüzde bu dönemlerde söylenen sözlerin yitirildiği veya anlamının kaybettiği görülmeye
başlanmıştır.
Duygu yoğunluğunun hat safhada olduğu bu dönemlerde insanlar birbirlerini teselli edecek,
üzüntülerini veya mutluluklarını paylaşacak bazı kalıp sözler kullanmaktadırlar. Bu kalıp
sözler, toplum içerisinde birden ortaya çıkamamakta zamansal/ tarihi bir derinliğe ihtiyaç
duymaktadır. İlişki sözleri toplum içerisinde rastlantısal söylenen ve aralarından özellikle
toplum içerisinde beğenilenlerin sürekli tekrar edilmesiyle kalıplaşan sözlerdir. “Özellikle,
doğum, ölüm, evlenme gibi durumlarda insanlar arasında en kolay şekilde iletişim kurmayı
sağlayan dil birimleri geleneksel olarak kalıp sözlerdir. Buna karşın, toplumsal beklentileri tam
anlamıyla karşılayamayacakları için atasözleri, deyimler ve ikilemeler kalıp sözlerin bu işlevini
yerine getiremezler.” (Gökdayı 2008: 98).
Gökdayı, ilişki sözlerini anlamlarına göre altı gruba ayırmıştır: “Hayır dua ve iyi dilek
bildirenler, küfür, beddua-ilenç bildirenler, duygusal tepkileri dile getirenler, selamlaşma
bildirenler, ayrılık bildirenler, batıl inançları bildirenler, bir istek bildirenler, konuşanı veya
dinleyeni yüceltme bildirenler, bir isteği kabul veya reddetme bildirenler, dinleyeni eleştirme,
uyarma, tehdit etme bildirenler, genel bir davranış veya düşünce bildirenler, töre, gelenek ve
kültürel değerleri yansıtanlar, dinî inançları bildirenler, soru sorup cevap isteyenler, özür dileme
bildirenler, sembolik olarak ödüllendirme bildirenler, minnet, teşekkür bildirenler.” (2008: 101102).
Toplum içerisinde yaşayan bireyin ilişki sözlerini; doğum, evlenme, ölüm gibi geçiş
dönemlerinde hangi anlamda, bağlamda ve işlevde kullanıldığının belirlenmesi sosyolojik,
kültürel, psikolojik açıdan incelenmesi gerekmektedir. Ayırır, bu görüşe paralel olarak ilişki
sözlerinin üç açıdan ele alınması gerektiğini vurgulamıştır: “1) Dilsel bilgi düzeyinde kalıp
sözlerin biçim ve anlam olarak tanınmasının; 2) Sosyodilbilimsel düzeyde, hangi kalıp sözün
hangi iletişim bağlamında kullanılması gereğinin bilinmesinin (toplumsal ilişkilere ve
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durumlara bağlı olarak kullanım biçimleri); 3) Edimbilimsel düzeyde ise, kalıp sözlerin hangi
söz edimini gerçekleştirmek için kullanıldıklarının (örneğin, “teşekkür etme, bir daveti kabul
etme/reddetme, iltifat etme, vb.) bilinmesinin ve bunların doğru biçimde kullanılmasının söz
konusu olduğu görülmektedir.” (Ayırır, 2020: 88).
Sınıflandırılması, Bulgular, Analiz
Geçiş dönemleri içerisinde kullanılan ilişki sözlerinin işlevsel, bağlamsal, anlamsal
çözümlemelerinin yeterince yapılmadığı görülerek daha önce yapılan sınıflandırma
çalışmalarında derlenen ilişki sözleri, edimbilimsel ve sosyodilbilimsel bir çözümlemeye tabi
tutulacaktır. Günlük hayat içerisinde söylenen sözler farklı bağlamlarda farklı anlamlara
gelebilir, farklı işlevlerde kullanılabilir. “Kelimelerin açık bir şekilde ifade ettikleri düşünülen
şeyi ifade etmediklerini ve kelimelerin sözsel anlamlarının yanı sıra başka anlamlarının da var
olduğunu ileri sürmek gerekir.” (Palmer 2020: 20). Sözün kendi anlamını dışında, bağlamında
kullanıldığı anlam ve bireyin düşüncesini ve davranışları ile ortaya çıkan anlamı da
bulunmaktadır.
Söz, ifade ettiği birinci anlamın dışında bağlamına göre farklı anlamlar ve işlevleri de ifade
etmektedir. Sözü söyleyenin duygu, düşünce ve davranışlarını da vermektedir ve dinleyende de
çeşitli düşünüş ve davranış biçimleri oluşturmaktadır. Austin’e göre, “Bir şey söylemek bir şey
yapmaktır ya da bir şey söylerken bir şey yaparız. (…) Bir şey yapmak da birtakım seslerin
sözcelenmesini, birtakım sözlerin belli bir yapıda ve sözcüğün en çok kullanılan felsefi
anlamında belli bir anlamla yani belli bir içlem ve belli bir göndermeyle sözcelenmesini içerir.”
(2020: 117). Searle’e göre, “Kuram, ortada biri konuşan öteki dinleyen olmak üzere en az iki
kişinin bulunduğu (ya da bulunduğunun varsayıldığı), konuşan kişinin ne söylüyorsa onu
anlatmaya çalıştığı (bir şey söyleyip başka bir şey anlatmaya çalışmadığı), şaka yapmadığı,
yalan söylemediği, eğretilemelere başvurmadığı, ciddi ve olağan bir iletişim ortamını dikkate
alarak konuşan kişinin dilsel davranışını çözümler. Çözülemeye çalışılan dilsel davranış, bütün
o dışarıda bırakılan dilsel davranış biçimlerinin kendisinden türetilebileceği düşünülen ilkel
dilsel davranıştır.” (2000: 12-13).
İletişim ortamında sözü söyleyen kişi sözü seslendirip anlamlandırdığında dinleyen üzerinde
bir düşünce ve davranış meydana getirir ve konuşan dinleyen üzerinde bir etki oluşturmuş olur.
Bu bağlamda, ilişki sözleri, söz söylendiği andan itibaren dinleyen kişide bir duygu, düşünce
ve davranış değişikliği oluşturur ve dinleyen kişi, buna yönelik olarak bir tepkide bulunur.
“Austin’e göre bir iletişim ortamında kendisini dinleyen kişiye bir tümce söyleyen kişi bir şey
bildirmekten çok iş yapar.” (Searle 2000: 14). “Austin’in vardığı sonuç şudur: Aslında bir şeyi
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betimlerken de bir bildirimde bulunurken de bir şey yaparız; dolayısıyla her bildirim öncelikle
bir edimseldir. Başka bir deyişle, belli bir iletişim ortamında dinleyen kişiye bir şey anlatmak
amacıyla bir tümce ürettiği her durumda, konuşan kişi, o tümceyi söylerken bir şey yapar; yani
bir söz ediminde bulunur. Bildirimde bulunmak da yalnızca bunlardan biridir.” (Searle 2000:
17-18).
Kelimeler ve cümleler bağlamında farklı anlamlara gelirler. Bazen bir kelime ile kelimenin
gerçek anlamından daha fazlasını anlatmak istenilir. İlişki sözleri de böyledir. Birkaç kelimeden
oluşan bu kalıp sözler, içerisinde çok daha derin anlamlar barındırırlar. “Dilegetirilebilirlik
ilkesiyle birlikte alındığında, söz ediminin temel iletişim birimi olduğu varsayımı, konuşan
kişinin anlatmak istediği şey, sözcelenen tümcenin (ya da başka bir dilsel ögenin) taşıdığı
anlam, konuşan kişinin yönelimleri, dinleyen kişinin anladığı şey ve dilsel ögeleri yöneten
kurallar ile söz edimleri kavramı arasında bir dizi çözümleyici bağ vardır.” (Searle 2000: 89).
İlişki sözlerini söyleyen kişinin bu ifadelerin anlamını bilmesi ve kuralına uygun kullanması
gerekir. Sözün anlamını kullanıldığı bağlam belirler, dinleyen kişinin bu sözlerin anlamını
bilmesinin bir sonucu olarak kavramasını sağlamalı, hangi bağlamda kullanması gerektiğini
bilmeli ve dinleyen kişide bir edim söz etkisi yaratmalıdır. Searle’in de ifade ettiği gibi bir dili
konuşmak birtakım kurallara uygun davranışlarda bulunmak demektir ve bir dilin anlam
yapısının bir dizi oluşturucu kurallar kümesi belirler (2000: 108).
Austin’e göre bir edimselin görevini yerli yerinde yapması için bazı zorunlu koşullar vardır ve
bunları şöyle sıralamaktadır: “1. Ortada belli bir kabul görmüş uylaşımsal bir işlem olmalı, bu
işlem de belli koşullarda belirli kişiler tarafından belirli sözlerin sözcelenmesini içermelidir. 2.
Belirli bir durumda her bir kişi ve koşul, sözü edilen o belirli işleme başvurmaya uygun kişiler
ve koşullar olmalıdır. 3. İşlem, işleme katılan bütün kişilerce hem hatasız hem de eksiksiz bir
biçimde yürütülmüş olmalıdır. 4. İşlemin belirli düşüncelerle duygulara sahip kişilerce
kullanılmak üzere tasarlanmış olduğu bir durum söz konusuysa işleme katılıp ona başvuran
kimse gerçekten de o duyguları ya da düşünceleri taşımalıdır, işleme katılanlar söz konusu
davranış şeklini sergileme niyetinde olmalıdır. 5. Müteakip olarak gerçekten de o davranış
şeklini sergilemelidir.” (2020: 51-52).
Erol’un “Türkiye Türkçesinde Kalıp Sözler Üzerine Bir İnceleme” adlı yüksek lisans tezinde
Alanya, Fethiye, Gaziantep, Yozgat, Van, Besni, Mersin, İstanbul, Diyarbakır, Sorgun, Suşehri,
İnegöl şehirlerden ve ilçelerinden toplanan derlemelerden yararlanarak yaptığı çalışmada,
düzenli ve derli toplu bir şekilde bazı doğum evlenme ve ölüm ritüelleri ile ilgili ilişki sözleri
bulunmaktadır. Aydın’ın “Türkçe Sözlükte İlişki Sözleri” adlı yüksek lisans tezinde 2011
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yılında yayımlanan TDK Türkçe Sözlük’ ten tespit etiği 746 ilişki sözünden doğum, evlenme
ve ölüm ile ilgili ilişki sözleri çıkarılıp incelenmiştir.
Doğum ile İlgili Geçiş Dönemi İlişki Sözleri:
Hayata gelen her çocuk, ailesinin dışında akrabaları, eş ve dostları da sevindirmektedir. Doğum,
neslin devamının sağlanmasında çok önemli bir geçiş dönemidir. “Türk toplumunda çocuk
görme şeklinde bir âdet vardır, buna göz aydına gitme, mübarek olsun demeye gitme, lohusaya
gitme, bebeğe gitme, bebek görmeye gitme, uşak görmeye gitme de denir” (Örnek 2000:160).
Doğum öncesi ve doğum sonrasında anneye, çocuk sahibi olan aileye hayırlı, güzel sözler
söylemek, onların mutluluğunu paylaşmak, yanlarında bulunmak aileye manevi bir destektir.
Bu ziyaret esnasında anneye ve çocuğa dua niteliği taşıyan ve iyi dileklerde bulunulan kalıp
sözler söylenir.
•

Türk kültüründe ocağın tütmesi ve neslin devamlılığı önemli bir geleneksel dünya
görüşüdür. Doğum sonrası eş dost ziyaretlerinde söylenilen ilişki sözlerinin geneli bu yönde
bir mesaj taşımaktadır. Dallı budaklı olmak, çoluk çocuğa karışmak, oğul ekmeği yemek,
birin iki olması neslin devamlılığı için söylenen iyi niyetli dua ve isteklerdir. Özellikle
ataerkil toplumlarda oğul evlat sahibi olmak, neslin devamlılığı için hayati önem taşımıştır.
Bu bağlamda dua ve isteklerde çoğunlukla oğul çocuğu sahibi olmak ile ilgili ilişki sözleri
kullanmak bu durumun göstergesidir. Oğlunla oba olasın, sözünde soyun devamlılığı ve
genişlemesine manasında kullanılırken kız çocuğu ile de yakınlık bağının devam ettirilmesi
vurgulanmıştır. Dallı budaklı olmak, sözü ise Türk mitolojisindeki ağaç kültü inanışı
üzerinden okunabilir. Türk mitolojisinde ağaçtan yaratılma, kayın ağacından doğma gibi
motiflerin bulunması, ayrıca kayın ağacının kutsal kabul edilmesi bu inanışın
yansımalarıdır. Türk mitolojisinde kayın ağacı yaşamı sembolize etmektedir. “Türk köken
mitlerinin işlendiği destanların çoğu, dünyanın yaratılışı anlatılarak başlar. Yine hemen
hepsinde hayatı, canlılığı, doğumu sembolize eden hayat ağacı, mutlaka anlatılır.” (Ergun,
2017 :217).
Oğlunla oba olasın, kızınla komşu olasın. Allah seni dallı budaklı ede. Dallı
budaklı olasın. Birin iki ola. Allah çoluk çocuğa karıştırsın. Dalı budağı şen
olsun. Allah soyunuzu sürdürsün. Oğul ekmeği yiyesin. Allah oğul uşak, döl
dölet sahibi etsin. Yedi oğlanla bir sofraya oturasın. Yedi oğul babası olasın.
Allah sana oğul vere. Allah sana paşa nasip ede. Oğlunla ordu kızınla komşu ol.
Allah oğul uşak sahibi etsin. Allah, nur topu gibi bir çocuk versin. Allah, sana
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karabaşlı kara kaşlı çocuklar versin. Allah, sana ikiz ikiz çocuklar versin. (Aydın
2018: 24, Erol 2007: 54-60).
•

Türk toplumunun örfüne, geleneğine, âdetine uygun bir nesil yetiştirmesi geleneksel dünya
görüşüdür. Söylenilen ilişki sözlerinin de bu bağlamda kullanıldığı görülmektedir.
Evlatların hayrını görmek, vatana, millete hayırlı evlatlar yetiştirebilmek ile ilgili sözler,
sözü söyleyenin ve toplumun beklentisinin dile getirildiği sözlerdir. Bu sözler
söylenildiğinde toplumsal beklentinin bu yönde olduğu anne babaya dolaylı veya doğrudan
iletilen bir mesajdır. Bulunulan iyi dileklerin ortak mesajı, aile birliğini korunması ve
yaşatılmasına dair mesajlar içermektedir. Bu sözler, aynı zamanda Türk kültüründe hayırlı
bir evladın nasıl olması gerektiği ile ilgili de sınırlar çizmektedir. Kültür toplum içerisinde
doğan bir bireyin davranışlarını ve düşüncelerine de belirlemektedir. Hayırlı evlat, anasına
babasına sahip çıkan bir evlat olarak tanımlanmaktadır.
Çoluğunun, çocuğunun hayrını gör. Evladınla bin bir yaşa. Evlatlarından güle
sevinesin. Allah, erinin evladının muradına erdirsin. Allah evlatlarının gölgesine
oturtsun. Evlatlarının gününü göresin. Evlatlarının hayrını göresin. Allah hayırlı
evlat ihsan etsin. Allah hayırlı evlat, hayırlı devlet vere. Ayağı kademli, başı
devletli olsun. Allah, evlatlarının muradını göstersin. (Aydın 2018: 24, Erol
2007: 54-60).

•

Sağlıklı bir şekilde çoluk çocuk sahibi olmak, evladı sağlıklı bir şekilde büyütebilmek için
söylenen ilişki sözleri, toplum içindeki bireylerin eş ve dostlarına iyi dileklerini sunduğu
aynı zamanda dua niteliği taşıyan kalıplaşmış ifadelerdir. Genellikle iyi dileklerde
bulunurken söylenen bu ilişki sözleri, İslami etki ile söylenen ve dua niteliği taşıyan
sözlerdir. Düz söz ediminde bulunan kişi, bu sözü söylendiğinde çocuk sahibi ailede bir
güvende olma duygusu, bir huzur duygusu edimi meydan getirmektedir. Yeni evlat sahibi
olan anne ve çocuğu doğum sonrası en zayıf döneminde olduğu için bu dua niteliği taşıyan
ilişki sözlerini söylemek, toplumsal bir kural haline gelmiştir, çünkü en zayıf ve zor anında
olan anne ve çocuğunun bu dualara ihtiyacı vardır. Bu sözleri, doğum gibi zor süreçlerde
kullanmak kültürel bir ihtiyaç ve gereklilik haline gelmiştir.
Allah, bağışlasın. Allah, analı babalı büyütsün. Allah, anaya babaya bağışlasın.
Allah, dört gözden ayırmasın. Allah, uzun ömür versin. Oğul yaşınız uzun olsun.
Ömrü uzun, kısmeti bol olsun. Bizim uykularımız onun olsun. Güle güle büyüt.
Çoluğunla çocuğunla yaşa. Allah, oğul uşak acısı vermesin. Allah, balaların
esirgeye. Allah balaların saklasın. Yavruların ömürlü ola, acısını görmeyesin.
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Allah, evlat acısı vermesin. Allah evlatlarına bağışlasın. (Aydın 2018: 27-31,
Erol 2007: 77-81).
Evlenme ile İlgili Geçiş Dönemi İlişki Sözleri:
Evlilik, doğumdan sonra önemli geçiş aşamalarından birisidir. Aileler arasındaki dayanışmayı
artıran ve toplumsal ilişkiyi düzenleyen önemli bir geçiş dönemidir. “Ailenin toplumsal yapının
temeli olması, bu birliği sağlayan evlenme olayına evrensel bir karakter kazandırmıştır.” (Örnek
2000: 185). İnsanların bu mutlu günde bir araya gelerek yeni evlenenlerin yanında olması,
sonraki yaşamlarında mutlu gün geçirmeleri için söylenen iyi dilek ve dua niteliği taşıyan
önemli sözlerdir.
•

Yeni evlenenlere iyi dileklerde bulunurken soyun devamlılığı açısından söylenen özlü
sözler bulunmaktadır. Evlenenlerin çoluk çocuğa karışması toplumsal bir beklentidir. Söz
söyleyen aile büyükleri veya kutlu olsun demeye gelen kimseler, bu beklentiyi bağlamına
en uygun zamanda nazik ve etkili bir şekilde ifade ederler. Evlenen bireyler ise bu mesajı
dolaylı veya doğrudan alırlar ve bireyler de bir etki söz edimi oluşur. Hem bireyin hem de
toplumun bilinçaltında soyun devamı için ocağın tütmesi, evin ve ailenin devam etmesi
olarak algılanmalıdır. Özellikle eski Türklerde evin ocağı, ateşi en küçük oğlana verilir ki
ocak tütmeye, soy var olmaya devam etsin. Türk mitolojisinde ocak; ev, aile, soy
kavramlarını sembolize etmektedir. Ocak kültü, ateş kültü ve atalar kültü ile yakından
ilişkilidir. Çıranın yanması, ocağın tütmesi mitolojik bağlamda bu anlamları taşımaktadır.
Döl dölet sahibi olun. Çıran, daima yakılı kalsın. Od, ocak sahibi olun. (Aydın
2018: 24, Erol 2007: 54-60).

•

Yeni evlenen çiftlerin mutlu ve refah içinde bir hayat sürmesi ile ilgili kullanılan sözler dua
niteliği taşıyan kalıplaşmış ifadelerdir. Yeni evlenen bireylerin önlerinde uzun bir hayat
vardır ve bu hayatın bu bireylere ne sunacağı belirsizliklerle doludur. Alışkın oldukları bir
hayattan bambaşka bir hayata geçecek olan bu bireyler, gelen ziyaretçilerden dua niteliği
taşıyan sözler beklemektedirler. Ziyaretçiler, düğün esnasında bağlamına uygun olarak
hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunda bu sözleri kullanarak beklentiye cevap verirler ve
bir ömür boyu mutlu olmaları için dua niteliği taşıyan ilişki sözlerini kullanırlar. Toplumsal
beklenti, evliliğin uzun ömürlü olması yönünde bir beklenti taşıdığı için dilek ve
temennilerde bu şekildedir.
Allah, hayırlı etsin. Allah, bir yastıkta kocatsın. Allah, dirlik düzenlik versin.
Allah, hayırlı geçim versin. Allah, mesut bahtiyar etsin. Ocağın şen ola. Başın
pınar, ayak ucun göl olsun. Mürüvvetini görün. Allah, yuvanı pek eylesin. Allah,
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bahtından güldürsün. Allah, tamamına erdirsin/eriştirsin. (Aydın 2018: 24, Erol
2007: 54-60).
•

Özellikle evlenecek olan kızların iyi olmaları, gittikleri yerde mutlu olmaları için söylenen
sözler, kızın ailesi tarafından oldukça önem arz eden bir durumdur. Kız ailesinin endişe,
kaygı içinde olduğu bu zamanlarda kızlarının huzuru ve refahı için dua niteliği taşıyan bu
özlü sözleri duyması psikolojik bir rahatlama sağlar ve ailede bir güven duygusu oluşturur.
Gittiğin yerde iyi gün göresin. Er ekmeği yiyesin. Allah, soysuzlara düşürmesin.
Ağzı dualılara rast getire. Kocanın gölgesi üzerinde ola. (Aydın 2018: 24, Erol
2007: 54-60).

•

Erkek evladı için söylenen iyi dilekleri içeren sözler de bulunmaktadır. Her erkek evlat
ailesi, örfüne, geleneğine uygun bir gelinleri olmasını ister. Erkek evlatlarına böyle bir gelin
nasip olması için dua niteliği taşıyan özlü sözler söylemektedir. Dede Korkut
Hikâyelerinde, Türk toplum yapısına uygun gelinin veya hanımın nasıl olması gerektiği ile
ilgili bir tanımlama yapılmıştır. Türk kültüründe ideal Türk kadın tipine benzer bir eş sahibi
olmak oldukça önemlidir. Soylu ve erdemli olan; evin, ocağın sorumluluğunu taşıyan;
cesur, dürüst ve konuksever olan; yeri geldiğinde eşinin akıl danışabileceği bir kadın olması
gerekir. Dede Korkut Hikâyelerinin mukaddime bölümünde bu ideal kadın tipolojisi
çizilmiştir: “Karılar dört türlüdür: Birisi solduran sopdur. Birisi tolduran topdur. Birisi ivün
tayağıdur. Birisi nice söylersen bayağıdur.” (Ergin, 2008: 76). sözleri ile başlayan kısımda
bu kadın tiplerini açıklamıştır.
Yavrum, kınalı ellere yapışasın. Ak gelinler alasın. Al başlı gelinler al. Allı pullu
gelin alasın. Allah; san kara kaşlı, kara gözlü gelin nasip etsin. Allah, ocağına
hayırlısını nasip etsin. Allah, hayırsız uğursuzu ocağımıza yazmasın. Allah, al
duvaklı gelinler yazsın. Allah, helal süt emmişi nasip etsin. Allah, hayırlıysa
yazsın. Allah, hayırlı kapılar nasip etsin. Allah, sana gönlüne göre vere. Allah
muradına erdirsin. Kısmetlerin açılsın. Ak bahtlı, altın tahtlı olasın. Yavrum, ak
yazılara düşesin. Huyu huyuna suyu suyuna uygun. (Aydın 2018: 24, Erol 2007:
54-60).

•

Düğün ziyaretine gelenlerin iyi dileklerine karşılık yeni evlenen gençler veya ailesi,
karşılıklı iyi dileklerde bulunmak için ilişki sözleri kullanmaktadırlar. Evlenme ritüelini
yerine getiren bireyler; bizler Türk aile hayatına uygun, mutlu, huzurlu bir ocak sahibi
olduk, darısı bizden sonrakilerin başına şeklinde bir mesaj vererek iyi dileklerini
sunmaktadırlar. Türk kültüründe önemli ritüellerden biri olan evlenen çifttin başına darı
atılması, darının uğur ve bereket getirmesi inancından kaynaklanmaktadır. Darı; nimeti,
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bolluğu ve bereketi simgelemektedir. Darı serpmek, eski Türk inancında saçı saçmak
inancından gelir. Saçı saçmak, kansız kurbanların bir türüdür. Saçı, Tanrı rızası almak adına
yapılan kutsal bir eylemdir. Düğünlerde darı serpmek, bu inanışın Anadolu’daki
yansımalarıdır. Bu bağlamda darısı başına sözü, bekâr bireylere sizin de bolluk ve bereket
içinde bir evlilik yapmanız temennisi taşıyan ve kalıp sözlerdir.
Darısı başınıza. Darısı bizimkinin başına. (Aydın 2018: 24, Erol 2007: 54-60).
Ölüm ile İlgili Geçiş Dönemi Sözleri:
Ölüm, aile içinde oldukça üzüntü veren bir geçiş dönemi olduğu için en fazla dayanışma
gerektiren bir dönemdir. “Ölüm, hayatta kalanlarda sevgi ve nefretten oluşan ikili bir tepkiyi,
insanın varlığının psikolojik ve toplumsallar temellerini tehdit eden, hayranlık ve korku
karışımı derin bir duygusal karmaşayı açığa çıkarır.” (Geertz 2010:189). Özellikle ölen kişinin
yakın akrabalarının yanında olup onların üzüntüsünü paylaşmak ve onları teskin etmek
amacıyla söylenmesi gereken sözler, çok önemli bir ritüeli yerine getirmektedir. “Baş sağlığı
dileme, sözün etkileyici ve sağaltıcı gücünden yararlanarak hem acıyı hem de yası azaltmaya
yönelik bir âdettir.” (Örnek 2000:226).
Ölüm ile ilgili geçiş dönemlerinde bazı sözlerin söylenmesinden çekinilmesi veya söylesem
yanlış anlaşılır mı gibi düşünceler bazı sözlerin kullanımını engellemektedir veya içinde
bulunulan dönemde söylenilen bazı sözlerin kültüründen uzaklaşan insanlar tarafından yanlış
anlaşılma durumu da söz konusudur. Kültürel değerlerden biri olan ilişki sözlerinden hangisini,
ne zaman, nerede, nasıl, niçin kullanılacağı ile ilgili kültürel bir uzaklaşma problemi de vardır.
Sözü söyleyen ile sözü dinleyen arasındaki kültürel farklılıklar yanlış anlaşılmalara neden
olabilir. Bu nedenle bazı ilişki sözlerinin kullanılmasından kaçınılmış. Daha anlaşılır ortak
kültürel değerlerde buluşulan ilişki sözleri daha sık kullanılır olmuştur.
•

Ölen kişi için iyi dileklerde bulunmak amacıyla söylenen sözler bulunmaktadır. Hem eski
Türk inancında hem de İslami inançta var olan ahiret inancına vurgu yapılan sözler
kullanılmıştır. Ölüm ile ilgili ritüellerde İslami etki fazladır. Söylenen iyi dileklerde genelde
mevtanın ahiret hayatına dair dua niteliği taşıyan sözler olmuştur.
Ölüm ritüelleri esnasında söylenen sözlerinden toprağı bol olsun sözü dikkat çekmektedir.
Toprağı bol olsun, Müslüman olmayanlar için kullanılan bir sözdür. Ruhu rahat etsin,
sakinlik içinde uyusun anlamına gelen bu söz, zamanla Müslümanlar arasında da
yaygınlaşmıştır. “Toprağı bol olsun, sözü Hıristiyan dünyası gelenekleri ve inançları ile
ilgili bir söylemdir. Bu yüzden Müslümanlar için söylenmemesi gerekmektedir. Osmanlı
kültüründe azınlıklarla bir arada yaşamaktan kulak aşinalığı olmasının yanında, bugün
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yabancı filmlerde ölüm ritüellerinin sıkça gösterilmesi vesilesiyle sözün sıkça geçmesi,
Türk sözlü kültürünün bilinçaltı kalıplarına girmesine ve günlük hayatta yadırganmadan
kullanılmasına sebep olmuştur. (Ergun 2013: 144).
Allah, rahmet eylesin. Allah, gani gani rahmet eylesin. Allah, durağını cennet
etsin. Makamı cennet olsun. Cehennem azabı görmeye. Ruhu şad olsun. Allah,
kabir azabı göstermesin. Allah, kabir rahatlığı versin. Mezarına nurlar insin.
Kabrine nurlar ine. Toprağı bol olsun. Canına ağırlık varmasın. Dinince
dinlensin. Allah, yerinde dinlendirsin. Allah, kabrini genişletsin. Allah, Fatma
anamıza komşu eylesin. Allah, cennetini cemalini göstermeye kısmet eylesin.
Allah, sevaplarını çok etsin. Allah, Sırat Köprüsü’nden geçmeyi nasip etsin.
Kabrinde rahat uyusun. Allah, peygamberimizin şefaatine nail eylesin. Allah, iki
cihanda aziz eylesin. Allah; sevaplarını çok, günahlarını yok etsin. Allah, nur
içinde yatırsın. Allah, mekânını cennet eylesin. Allah, sual kolaylığı versin.
Allah, kabir azabından uzak etsin. Allah şefaatinden ayırmasın. Allah, cennet
mekânını versin. Allah, iki cihanda mutlu etsin. Allah, kabrinde dinlendirsin.
Allah, taksiratını affetsin. Nur içinde yatsın. Rahmet olsun canına. Toprağına
ağır gelmesin. (Erol 2007: 32-33-34-35, Aydın 2018: 23-27-31).
•

Ölen kişinin ardında kalan eş ve dostları için söylenen iyi dilekler bulunmaktadır. İyi
dileklerde bulunmak amacıyla söylenen bazı ilişki sözlerinin tarihi süreç içerisinde anlam
değişmesi yaşadığı görülmektedir. Örneğin, “Başın sağ olsun.” sözü eskiden hayvanların
ölümü üzerine kullanılırken zamanla bu söz, insanlar için de kullanılır olmuştur. Sırasıyla
Ergun ve Ergönenç’in tespitleri şu şekildedir: “Baş sağlığı sözü, eskiden hayvanlar
öldüğünde kullanılan bir söz iken bugün insanlar için kullanılan sözler içinde en yaygını
olmuştur. Bu durum, Türk milletinin hayvancı bir toplum olduğunun göstergesi olarak
yaygınlaşmıştır. Kalabalık hayvan sürülerine sahip Türk milleti, hayvan kayıplarını sık sık
yasamış; bu sözü çok sık kullanmıştır. Bu sık kullanım, “malı canın yongası” olarak gören
Türk milleti için genel kabul ile yaygınlaşmıştır. Zamanla da insanlar için yaygın bir şekilde
kullanılmaya başlanmıştır.” (2013: 141). “Bu ifadenin yine eskilerde malını kaybeden
kişiye söylendiği, zamanla anlam değişmesi geçirerek yakınını kaybeden kişiler için
kullanılmaya başlandığı bilinmektedir.” (2019: 513).
Başın sağ olsun sözünü aynı zamanda üzüntünü paylaşıyorum, acın çok büyük, tez zamanda
üzüntün ile yaşamayı öğrenip aramıza dönersin anlamında da okumak gerekir. Halk
arasında her ne kadar ölen ölmüş, sen sağ ol anlamına geldiği düşünülse de bu söz daha
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derin bir anlama sahiptir. “En çok kullanılan “Başın sağ olsun.” kalıp sözüdür ki bunun
“ölen ölmüş gitmiş, sen sağ ol” anlamında olmadığı, eskiden gelen bu sözün aslında “Başın
sağalsın.” yani “Yaran iyileşsin.” anlamında olması, milletimizin bu konudaki
duyarlılığının en güzel örneklerinden biridir. Görüldüğü üzere “sağalsın” kelimesi kullanıla
kullanıla “sağ olasın” şekline dönüşmüştür.” (Ergönenç 2019: 513).
“Allah, başka keder vermesin.” veya “Allah, acısını unutturmasın.” sözleri daha çok bu
acının daha büyüğünü yaşatacak bir olay veya durumla karşı karşıya bırakmasın anlamına
gelen bir sözdür. “Allah ecir, sabır sözü versin.” sözünde ise ecir; sabır ve tevekkülün
karşılığı manevi bir mükafat anlamına gelmektedir. Sözü söyleyen kişi, esasen acını
paylaşıyorum, sabırlı olup bu acı olaya tevekkül gösterirsen Allah mükâfatını mutlaka
verecektir, temennisini dile getirmektedir.
Başımız sağ olsun. Allah, kalanlara ömür versin. Allah, geride kalanlara ömür
versin. Allah, hayırlı sabır versin. Allah, sabır ve selamet versin. Allah, ecir sabır
versin. Allah, başka keder göstermesin. Allah; başka elem, keder vermesin.
Allah, başka ölüm acısı vermesin. Allah, acısını unutturmasın. Allah, geçinden
versin, unutturmasın. (Erol 2007: 32-33-34-35, Aydın 2018: 23-27-31).
SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME
İlişki sözleri, içinde bulunduğu sosyal ve kültürel ortama göre bazı değişiklikler
göstermektedir; sözlü dönemden yazılı döneme doğru hem yapısal hem de anlamsal bir
geçişlilik ve değişim yaşamaktadır. Değişen dönem ve şartlara göre toplumun hayatı algılayışı
da değişmektedir. Bu sebeple bazı kalıplaşmış ifadelerin değiştiği bazılarının ise zamanla
unutulduğu gözlense de sözlerin sembolik anlamı korunmuştur. Doğum ve evlenme ile ilgili
sözlerde eski Türk inancına dair birçok atıf bulunurken veya sembolik anlamlar devam ederken
ölüm ile ilgili söylenen sözlerde eski Türk inancına dair izlerden ziyade İslami inancın etkisi
daha fazladır.
Geçiş dönemlerinde insanlar birbirine ziyarete giderek iyi dileklerini bildirmek amacıyla çeşitli
kalıplaşmış ifadeler kullanırlar ve bunlar toplumsal hayattaki ilişkileri düzenleyen ve insanlar
arasında güçlü bağlar oluşturan söz ve davranışlardır. İlişki sözlerinin günlük hayat içerisinde
kullanılması Türk kültür ögelerinin nesilden nesle aktarılmasını ve sürekliliğini sağlayacaktır.
Sosyal medyada, dizilerde, sinemalarda, romanlarda vb. tüm kitle iletişim araçlarında
yayımlanan/yayınlanan ürünlerinde bu gibi sözlere yer vermek ve bireysel olarak insanların da
bu sözleri kullanması ilişki sözlerinin gelecek nesillere taşınmasını ve daha sık kullanılmasını
sağlayacaktır.
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İlişki sözlerinin birtakım sözcükleri söylemek gibi düz bir anlamı yoktur. İlişki sözleri,
sözcükler söylenirken yerine getirilmesi gereken söz edimlerini gösterir. Geçiş dönemlerinde
kullanılan ilişki sözleri, sözcükleri söylemek, saygı ve nezaket çerçevesinde iyi dileklerde
bulunmak ve yardımlaşma sorumluluğunu üstlenmek gibi birden fazla anlam taşır. İlişki sözleri,
belli kurallar çerçevesinde, belli ortamlarda söylemeyi tercih ettiğimiz söz edimleridir. Toplum
içerisinde var olmanın temel şartı gibi düşünülen ve belli ortamlarda kullanılan bu sözlerin
anlamını bilmek gerekir. Dil içerisinde yer alan özellikle geçiş dönemi ile ilgili söylenen
kalıplaşmış sözlerin kullanılmaması, unutulması sadece sözün yok olması değildir, sözcük ve
söz öbeğinin üzerinde taşıdığı kültürel değerler de yok olmaktadır. Bu nedenle kitle iletişim
araçlarında veya sosyal medyada bu gibi sözlerin kullanımına yer vermek, toplum içerisinde
yaygınlaştırmak aynı zamanda kültürel sürekliliği de sağlamaktadır. Tarihi süreç içerisinde
manevi kültürel unsurların sürekliliği açısından sağlıklı iletişimin aracı olan bu kalıplaşmış
sözler, birer kolektif bellektir.
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ÖZET
Amerika Birleşik Devletleri’nin, 45. Devlet Başkanı Donald John Trump’ın başkanlık
döneminde, ülkesinde ve dünyada yol açtığı etkilerin siyasi ve kültürel alanda yankıları
sürmektedir. Donald Trump dönemi, sosyal bilimler açısından 21. yüzyıl yönetim biçimlerini
ele almak için önemli veriler sunmaktadır. Bu dönemde otoriter kapitalizm, popülizm, posttruth, rıza ve hegemonya kavramları, tartışmaların ve incelemelerin merkezine oturmuştur.
Donald Trump’ın söylemleri ve politikaları, 2021 yapımlı Don’t Look Up filmine konu
edilmiştir. Film, Donald Trump döneminin ABD’nin toplumsal ve siyasal dönüşümüne
etkilerini derlemekte, bunu izleyiciye Dünya’ya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldız
üzerinden aktarmaktadır.
Adam McKay yönetmenliğinde çekilen film, Netflix bünyesinde izleyiciye sunulmuştur.
Trump döneminin bir yansıması olarak kurgulanan filmde, dünyanın sonunu getirecek bir
kuyruklu yıldız tehlikesi gözlenmiş ve bunu fark eden bilim insanları, bu tehlikenin
önlenebilirliğini konuşmak üzere konuyu Beyaz Saray’a taşımışlardır. Fakat Beyaz Saray, bu
kuyruklu yıldızı politik ve ekonomik çıkarları doğrultusunda ele almıştır. Filmde kuyruklu
yıldıza karşı önlem alınması gerektiğini savunanlar ile kuyruklu yıldızdan ekonomik fayda
sağlamak isteyen iki ayrı kutbun izlediği politika ve hegemonya mücadelesi anlatılmaktadır.
Sosyal medyanın kullanım alışkanlıkları ve toplumsal gündeme etkileri, kapitalizmin bilim ve
akademi ile ilişkisi, filmde dikkat çeken diğer bir konudur. ABD hükümetinin kuyruklu yıldız
politikasına karşı aydınlar ve sivil toplum aracılığıyla kültürel mevzi kazanma çabası, kitleye
otoriterleşme karşısında pasif direniş alanlarının etkin kullanımı üzerine de bir öneri
sunmaktadır. İtalyan düşünür Antonio Gramsci’nin toplumsal mücadeleler alanına yerleştirdiği
hegemonya, rıza ve mevzi kavramları, filmi incelemek için güncel tartışmalara konu edilen
post-truth ve popülizm kavramlarını da kapsamakta, dolayısıyla daha merkezi bir inceleme
alanına işaret etmektedir. Bu inceleme alanı, çalışmanın tartışma konusunu oluştururken
amacını da açığa çıkarmaktadır. Gramsci’nin siyaset, kültür arasındaki stratejik bağlantıları
açıkladığı kavramları, filme konu olan Trump döneminde somut bir yapılanmayla yeniden inşa
edilmiştir. Filmde gösterilen olay ve durumları bu kavramlar üzerinden açıklamayı amaçlayan
bu çalışmada, göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılacak ve kuramsal çerçevesi
Gramsci’nin Hegemonya kavramından yola çıkarak oluşturulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Hegemonya, Medya, Rıza, Organik Aydınlar, Don’t Look Up, Donald
Trump.
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1.GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 45. Devlet Başkanı ve iş insanı Donald John
Trump, başkanlık yaptığı 2017-2021 yılları arasında ülkesi ve dünya için kritik adımlar atmıştır.
Trump’ın uygulamaları ve yaptırımları, dünyanın farklı merkezlerinden tepkiler çekerken,
halihazırda var olan ekonomi, çevre, emek ve ırkçılık gibi sorunları da pekiştirmiştir. Meksika
sınırında göçmenlerin geçişini önlemek için örülen duvarlar, Suriye iç savaşında uyguladığı
politikalar ve Müslümanlara dönük vize kısıtlamaları, işkence gibi uygulamalarla insan hakları
ihlallerinin önünü yasal olarak açmayı hedeflemesi, yukarıda sözü edilen uygulama ve
yaptırımlara örnektir. Buna karşın Trump, kendisine dönük tüm eleştirilere, tepkilere ve hatta
Kasım 2020’de seçimleri Joe Biden karşısında kaybetmesine rağmen, seçmen kitlesini
konsolide edebildiğini Kongre baskınıyla (2021) göstermiştir. Tüm bu gelişmeler, 21. yüzyıl
modernitesinde popülizm, hegemonya, rıza, otoriter kapitalizm ve post truth gibi kavramlarının
tartışılması ve otoriterleşen hükümetler karşısında aydınların ve kitlelerin direniş ve karşı
hegemonya alternatifleri üzerine yeni bir tartışmayı doğurmuştur. Marksist düşünce içerisinde
doğmayan hegemonya, genel olarak İtalyan düşünür Antonio Gramsci’nin çalışmalarıyla 20.
yüzyılın üçüncü çeyreğinde önem kazanmaya başlamıştır (Anderson: 2007, syf.17). Gramsci,
sömürülen sınıfların bütün bir sosyal aygıtı ve iktisadi üretim sistemini bağımsız olarak
yönetmesini sağlayacak alternatif bir hegemonya kuramı geliştirmeye çalıştı (Santucci: 2011,
syf. 172). Gramsci’nin oluşturmaya çalıştığı kuram, bugün otoriterleşmiş çeşitli burjuva
demokrasilerini incelemek için önemli bir zemin sunmaktadır. Mevcut hegemonik yapıya karşı
eğitim, sanat, medya ve politik alanda bir mevzi savaşı önerisinde bulunan Gramsci’nin
kavramlarıyla, kapitalizmin inşa ettiği kültürü eleştirmek, otoriterleşme karşısında yeni
analizler ve yöntemleri tartışmak mümkündür.
2021 yılında Adam McKay yönetmenliğinde, Netflix bünyesinde izleyiciye sunulan
Don’t Look Up (Yukarı Bakma) filmi de ABD’de otoriter, liyakatsiz ve niteliksiz kadrolardan
oluşan hükümetin, Dibiasky adındaki kuyruklu yıldızın dünyaya çarpmasına karşı uygulayacağı
politikaları ele almaktadır. Filmi, kuyruklu yıldızı ciddiye almayan ve politik çıkarları
doğrultusunda rutin takvimine yerleştiren hükümetin, alanında uzman bilim insanları ile
yaşadığı çatışmalar ve büyük teknoloji şirketlerinin bu süreçte aldığı rol ile Trump
yönetimindeki 4 yılın ABD’ye ve dünyaya etkileri üzerine bir derleme olarak görmek
mümkündür. Bu bağlamda Gramsci’nin tarifiyle rıza, hegemonya ve organik aydınlar
kavramları, Don’t Look Up 21. yüzyıl modernitesinde otoriter yönetimleri ve otoriterleşmeye
karşı verilen mücadeleleri incelemek için zemin sunmaktadır.

2. HEGEMONYA VE RIZA
2.1. Hegemonya
İlk olarak eski Yunan’da bir şehir devletinin bir diğer şehir devletine karşı üstünlüğü
anlamında kullanılan hegemonya, siyaset biliminde ilk olarak Marksist düşünür Georgi
Plehanov (1856-1918) tarafından kullanılmıştır (Su, 2006: 20). Plehanov, hegemonya
kavramını 1905’deki Rus Devrimi’nin ardından, Bolşeviklerin proletarya ile ilişkisini
anlatmakta kullanmıştır. Bundan sonra, yine siyaset bilimi bağlamında İtalyan Komünist
Partisi’ni kuran düşünür Antonio Gramsci (1891-1937) hegemonya kavramı, hâkim sınıfa ait
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egemen ideolojinin bütün sınıflara yayılması anlamında kullanmıştır. Bu anlamda hegemonya,
ekonomiden ziyade ideolojinin ve kültürün ön plana çıktığı bir yapı olarak nitelendirilmişti
(Walicki’den Akt. Su, 2006:20). Gramsci’nin Hapishane Defterleri adlı yapıtında, hegemonya
kavramı ilk olarak proletaryanın sermayenin baskısına karşı ortak mücadelede diğer sömürülen
kesimlerle, her şeyden önce de köylülükle sınıf ittifakı anlamında geçmekte, proletaryanın
müttefikleri üzerinde hegemonya kazanması için ‘taviz ve fedakârlıkta bulunması’ gerektiği
vurgulanmaktadır (Anderson: 2007, syf. 36). Ancak kavram istikrarlı bir sermaye toplumunda
işçi sınıfı üzerinde burjuva egemenlik mekanizmasını kapsayacak kadar genişletmiştir
(Anderson: 2007, syf, 39). Gramsci, Niccolo Machiavelli’nin (1469-1527) eserinde geçen yarı
insan yarı hayvan Centaur’unun ikili karakterinden temel alarak siyasetteki ikili perspektife
dikkat çekmiştir. Belirli zıtlıklar üzerine kurulan bu perspektifte “zor ve rıza”, “hegemonya ve
egemenlik” ve “şiddet ve uygarlık” karşı karşıya konulmaktadır. Kavramlar, Gramsci’nin
İtalyan faşizmi altında hapis ve işkence dolu yaşamında hazırlanan çalışmaların yer yer kopuk
ve karmaşık bir hal alması sebebiyle tartışılmaya devam etmektedir.
2.2. Rıza
Gramsci’nin çalışmaları kapsamında, hegemonyanın kurulması sürecinde rızanın inşa edilmesi
için medya önemli bir araç olarak işlev görmektedir. Medya, hükümetler ve şirketler için
propaganda, manipülasyon ve gerçeği revize ediş biçimiyle rızanın inşasında
kullanılabilmektedir. İzleyiciler ve okuyucular; tüketim alışkanlıkları, kültürel yaşantıları ve
siyasi ve ekonomik gelişmelere karşı düşüncelerinde medyanın yönlendirmesine ve bilgi
akışına ihtiyaç duyarlar. Bununla birlikte, sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıyla,
okuyucu ve izleyici kitleye dönük medyanın etkileri daha karmaşık bir hal almıştır. Gramsci’nin
çalışmalarına konu olan dönemde medyanın etki alanı ve enformasyon teknolojilerinin
gelişmişlik durumu göz önüne alındığında, izleyici/okuyucunun kitle iletişim araçlarına karşı
daha edilgen bir konumda olduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde ise medyanın
yaratılmasına aracı olduğu rıza inşası, bir karşı hegemonya mücadelesiyle karşı karşıya
kalabilmektedir. Yine de burjuvazi hegemonyasındaki medyanın, halen geniş kitleler üzerinde
etkisini gösterdiği, kültür hayatından siyasete kadar birçok alanda toplumu şekillendirici rol
aldığı söylenebilir.
Noam Chomsky ve Edward S. Herman, Rızanın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi
Politiği (2012) adlı çalışmalarında, ABD medyasına dair propaganda modellerine dair şunları
söylemiştir:
Medyanın "toplumsal amaçları'' için gerekli ilkeleri benim sevenler açısından, medya
gerçekten de özgürdür. Açıkça dejenere olan, devlet ve diğer otoritelerin "ayak işlerine bakan
çocuklar" olarak hizmet veren bazı kişiler olabilir, ama bu kural değildir. Kişisel tecrübeyle
biliyoruz ki, birçok gazeteci sistemin nasıl işlediğinin büyük ölçüde farkındadır; bir ölçüde
seçkinlerin konsensüsünden ayrılan bilgi ve analizi sağlamak için sistemin zaman zaman
tanıdığı açılımlardan yararlanırlar. Bunu yaparken, söz konusu bilgi ve analizi gerekli norm
lara genel anlam da uyacak şekilde özenle biçimlendirirler. Fakat bu kavrayış derecesi elbette
ki yaygın değildir. Aksine, kural özgürlüğün hüküm sürdüğüne dair bir inançtır ve bu, gerekli
görülen değerleri ve perspektifleri içselleştirenler açısından doğrudur.
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3. GÖSTERGEBİLİMSEL ARAŞTIRMA
3.1 Göstergebilimin Etimolojisi
Göstergebilimin, Avrupa dillerindeki karşılığı olan Semiotik (Almanca), semiotique ve
(Fransızca), semiotics (İngilizce) terimleri, Eski Yunancadaki semeion sözcüğüne dayanır.
Semeion, Eski Yunancada gösterge, işaret anlamına gelir ve daha çok tıp dilinde kullanılmıştır.
20. yy’la gelindiğinde bu sözcük dilbilim terminolojisinin temellendirdiği bir bilim dalına
dönüşmüştür. Dolayısıyla göstergebilim; diller, dizgiler, belirtgeler vb. gibi gösterge dizelerini
inceleyen bilimdir. Bilgi temel birimi “gösterge” olan bir ilişkiler dizgesi olarak dünyayı
anlama biçimidir. Yani göstergebilim, gösterimin doğasını araştırır. Konusu, tözü ne olursa
olsun, sınırları ne olursa olsun, her türlü göstergeler dizgesidir (Akt. İlkdoğan, 2017: 3149).
3.2. Göstergebilimsel Araştırma Yöntemi
İnsan doğası gereği çevresiyle iletişim kuran, sosyal bağlara ihtiyaç duyan bir yapıdadır.
Bu iletişim ve etkileşimin sağlanması için belirli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu araçlar
iletişimin sağlanmasını mümkün kılarken aynı zamanda iletişimi daha etkin ve anlamlı hale
getirmenin de bir yoludur. Anlaşılma kaygısı güden insan, söylemlerini daha etkili bir biçimde
sunmak için çeşitli imgelerden ya da sembollerden destek alır. Bu imge ve semboller anlatımın
vurgusu haline gelir. Aynı zamanda bu vurguyu yapmak için kullanılan semboller iletişimi daha
anlamlı hale getirmektedir.
Dilbilimin kurucusu olan Ferdinand Sassure 20. yüzyıl başlarında göstergebilim
alanında çalışmalar yaparak bu alanın öncüsü olmuştur. Çalışmalarıyla göstergebilimin ortaya
çıkışında ve şekillenmesinde önemli rolü olan bir diğer önemli isim Amerikalı düşünür C. S.
Peirce’tür. Göstergebilim söz konusu olduğunda adlarının anılması gerekli diğer önemli
göstergebilim kuramcıları ise Algirdas Greimas, Julia Kristeva, Roland Barthes, Christian Metz
ve Umberto Eco gibi isimlerdir (İnankul,2019:63).
Göstergebilimsel araştırma üzerine farklı araştırmalar çalışmalar yapmıştır. Bunlardan biri
olan Barthes’a göre göstergebilimsel araştırmanın amacı, her türlü yapısal etkinliğin,
gözlemlenen konuların bir taslağını yaratmaya yönelik tasarısına uygun olarak, dil dışındaki
anlamlama dizgelerinin işleyişini belirleyip koymaktadır (Barthes,1979 :93). Göstergebilim,
dilsel ve görsel gösterge olarak ikiye ayrılır.

● Dilsel Gösterge: Tanımsal açıdan ifade etmek gerekirse kısaca; bir dilde yer alan
anlamlı en küçük birimlere verilen addır. Misal verecek olursak; her dilde yer alan
kelimenin gösteren ve gösterilen aksında anlamlar içermektedir. Yani gördüğümüz ve
işittiğimiz arasında bir bağ kurmaktayız. Kelime bize o varlığın aynı zamanda görsel
halinin çağrışımını yapmaktadır. İnsanoğlu kavramları zihninde canlandırır ve
göstergeler aracılığıyla ifade eder. Örneğin; masayı kelime olarak söyleriz. Gözümüzde
masa canlanır ifadesi kavramsal olarak açıklanır (Kıran’dan Akt. Yurdakoş, 2019:47).
● Görsel Gösterge: İnsanlar beş duyu organıyla dünyayı kavramaktadır. Görsel algı bu
konuda dış dünyadaki tüm nesnelerin ve varlıkların tanınmasında ölçüt olan tanımları
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yapmamızı sağlamaktadır. Ancak görsel göstergede ön plana çıkan eylem bakmaktan
ziyade görmektir. Görme eylemi daha etkin bir zihinsel yorumu gerektirdiğinden
gösteren, gösterilen ve gösterge sac ayağında yeni bir anlam türetme imkanı
sağlanabilmektedir (Öztokat’tan Akt.Yurdakoş, 2019: 47).
John Berger öncülük ettiği Görme Biçimleri adlı esere, görmenin konuşmadan önce geldiğini
ve çocuğun konuşmadan önce bakıp tanımayı öğrendiğini söyleyerek girizgâh yapar
(Berger,2016: 7). Görme edimini gerçekleştirmekle göstergeler arasında bağ kurulmaktadır.
Yalnızca dokunulabilecek göstergelerle sınırlı kalınmadıkça görme işleminin yalnızca insan
organı olan gözle olmadığı da açığa çıkmaktadır. Her bir bireyin kendisine özgü bakışı ya da
görünümü imge karşılığı alır. Bu bakışta insan dair bir düş veya özlem vardır. Bu işitsel de
olabilir kavramsal da olabilir. Göstergeler ise Ferdinand Saussure göre (1998) bir kavram ile
bir işitim imgesinin birleşimi ile açığa çıkmaktadır. Nitekim göstergelerin kendi başına
halihazırda bir anlamı yoktur. O anlamı açığa çıkaran şey deneyimin kendisiyle
gerçekleşmektedir. ‘Ağaç’ sözcüğü hem işitsel hem de kavramsaldır. Bu birleşme göstergeyi
açığa çıkarır fakat ağaç dendiğinde herkesin zihninde aynı ağacın belirmemesi de imgeye işaret
etmektedir.
3.3. Göstergebilim ve Sinema
Sinemasal gösterge ya da sinema dili, sözel dil gibi, belirti ve görüntüsel göstergelerin
yanında simgesel göstergeyi de içermektedir (Kabadayı, 2018: 67). Sinemayı bu şekilde
algılamak nesnel olana ulaşma da yardımcı olmaktadır. Göstergelerin anlamının bir uzlaşım
gerektirmesi yine ilk başta da belirtildiği gibi öğrenmeyi, deneyimi açığa çıkarmaktadır. Eğer
bir film içerisinde yer alan göstergeler inceleniyorsa filmin yapıldığı yer, coğrafya, kültür ve
yönetmenin bakışı gibi unsurların da göz önünde bulundurulması yani öğrenilmesi
gerekmektedir. Göstergelerin her dilde farklı karşılıkları, anlamları vardır. Burada farklı dilin
çatısı altında oluşan göstergelerin de öğrenme yoluyla edinilebileceği açığa çıkmaktadır.
Gösteren ve gösterilen arasında kurulan bağlantı aslında kültürden kültüre de değişkenlik
göstermektedir.
Sinema göstergebiliminde anlam ortaya koyan filmin bu anlamı nasıl kurduğu konusunu
ele almaktadır. Özgün anlamların kalıplarına iner ve karakterleri özel yapan anlamları ya da
unsurları ortaya çıkarmayı amaçlar. Sinemanın dili konuşulan dilden farklıdır nitekim sinema
da dil işlevini görmektedir. Sinemadaki göstergeler bir filmin izleyiciye aktarmakta olduğu
iletinin incelenmesiyle açığa çıkmaktadır. İleti de yer alan gösterenlerin işlevi göstergebilimin
amacını oluşturur. Peter Wollen’a göre görüntüsel ve belirtisel gösteren sinemada daha
baskındır. Simgesel gösteren ise daha sınırlı ve ikincil kalmaktadır. (Wollen, 2017). Sinemanın
görüntüselliği, simgeselliği ve simgeselliği kullanması estetik zenginliğinin artmasına sebep
olmaktadır.
Sinemada her görüntünün bir anlamı vardır ve bunlar göstergeleri oluşturmaktadır. Bu
görüntüler birden fazla anlam taşıyor olabilir. Bu anlamı üretebilmek için mekânsal ve
zamansal bir düzen oluşturulması gerekmektedir. Mekânsal düzende iki göstergenin yan yana
getirilmesi, farklılıkların ya da karşıtlıkların ortaya konması anlamın üretilmesini
sağlamaktadır. Zamansal düzende bir neden sonuç ilişkisinden söz etmek mümkündür. Bir
değerin bir başka değerle sonuçlanması olarak açığa çıkmaktadır.
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4. DON’T LOOK UP VE HEGEMONYA ÜZERİNE
Ana akım sinemanın örneklerinden olan Don’t Look Up (Yukarı Bakma), Oscar ödüllü
yönetmen Adam McKay’in 2021 yapımlı filmidir. Oyuncu kadrosuyla da ilgiyi üzerine çeken
film, bilimkurgu ve kara mizah türlerinin özelliklerini kullanmaktadır. Filmin temel konusu
dünyaya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldızın keşfi ve bu tehlike ile karşı karşıya gelen
insanlığın, küresel bir kriz karşısında aldıkları tutum ve ‘önlem’ olarak değerlendirilebilir.
Kuyruklu yıldızı keşfeden kişi doktora öğrencisi Katelyn Dibiasky, (Jenniffer Lawrence) bu
durumu hocası olan Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) ile paylaşır. Bu durum karşısında
olaylar Beyaz Saray’a taşınır. Beyaz Saray’da aslında sıradan olmadığı anlaşılan kuyruklu
yıldız meselesi, Başkan Orlean’ın (Meryl Streep) günlük işleri sebebiyle ertelenir. Başkan
Orlean’ın tavır ve tutumları, ciddi konulara olan bakış açıları aslında tipik bir Donald Trump
ile karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Kuyruklu yıldız vakası ise Trump döneminde
yaşanan Koronavirüs pandemisinin bir temsili olarak gösterilmektedir. Bu nedenle film,
Trump’ın küresel kriz ortasındaki tavrını anlatmaktadır. Bu durum çalışmanın temeline
yerleşerek, 21. yüzyılda hegemonya ve rıza kavramlarının Trump döneminde nasıl yer
bulduğunu açığa çıkarır.
Film; siyaset, medya ve teknoloji bağlamında ABD’de hegemonik yapının çeşitli
manzaralarını izleyiciye sunmaktadır. Aynı zamanda bir iş insanı olan Trump’ı temsil eden
Başkan Orlean, kuyruklu yıldız krizini Beyaz Saray’a taşıyan bilim insanlarına “Ne
istiyorsunuz benden” derken, bunun kendisine getireceği zararları ve çıkarları hesapladığını
ifadeleri ve söylemleriyle belirtmektedir. Oval Ofis’te geçen bu sahne, Orlean’ın yalnızca yüz
yüze iletişimlerinde “gerçek yüzünü” gösterdiği mesajı verse de ulusa sesleniş konuşmalarında
yalnızca kendi partisine dönük iyi niyet ve dileklerini sunması, kendisini istemese de ele
verdiğini gösteriyor. Filmde yer alan pek çok sahnede, Trump’ın konuşma yaptığı sahnelere
atıfta bulunulmaktadır. Diğer yandan BASH kurucusu Peter Isherwell, bir teknoloji tekelinin
sahibi olarak, toplumun güveni ve mutluluğu için çalıştığı imajı verirken, temel amacının
kullanıcıların kişisel verileri ve tüketim alışkanlıklarını takip etmek olduğunu sahne arkasında
göstermektedir. Bununla birlikte Isherwell, LiiF isimli telefonunun sunumunu yaparken,
yapılan anons dikkat çekmektedir. Anonsta kullanılan “Ani hareket yapmayın, öksürmeyin,
negatif yüz ifadesi takınmayın” ifadeleri, yalnız sunuma katılanlara değil, teknoloji şirketinin
tüm ABD yurttaşlarına verdiği bir talimat olarak okunabilir. BASH kurucusu, aynı zamanda
ABD yönetiminin Platin Kartal düzeyde bağışçısı olarak hükümetin iç işlerine karışma ve Oval
Ofis’e istediği zaman girme yetkisine sahip. Bu durum, hükümetin yeterli sermaye sahiplerinin
ülke yönetiminde ana karar mercii olabileceğini mesajını da izleyiciye sunmaktadır. Diğer
yandan filmde sosyal medyanın etkileri üzerine iki uçlu bir durum gözleniyor. Bilim insanı,
ortaya atılan iddialar üzerine Twitter’dan kendisine gelen suçlamalara ve eleştirilere yanıt
verirken, görüş bildirme alanını ve ufkunu sosyal medyada kendisine sunulan konuşma ve
yazma alanı ile sınırlı tutarak muhatabının konumundan karşılık vermek zorunda kalıyor. Bu
bakımdan filmdeki bilim insanının Türkiye’de ve dünyada birçok akademisyenin sosyal
medyada konu hakkında uzman olan ve olmayan kişilerle kurdukları iletişim açısından sorunlu
bir konuma çekildiği söylenebilir. Öte yandan, bir kamusal alan olarak sosyal medyanın, yukarı
bakmak ve bakmamak arasındaki kutuplaşmada hegemonya mücadelesinin bir mevzisi haline
geldiğini söylemek de mümkündür.
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Dünya’ya çarpmak üzere olan bir kuyruklu yıldızdaki madenleri toplayabileceklerine
inanan ve böylece yoksulluk, işsizlik gibi sorunların çözülebileceğini vaat eden hükümet ve
BASH şirketi, kuyruklu yıldızı yörüngesinden saptırmaktan vazgeçerler. Hükümetin kuyruklu
yıldız politikalarına karşı kamusal alanlarda açıklamalar yapan bilim insanları, filmde
gösterilen “sistemin dışına çıkarılmak” ile tehdit edilmektedir. Sistemin dışı, aynı zamanda
medyada görünürlükleri ve fikirlerinin geçersizliğine tekabul etmektedir. Doktora öğrencisi
Dibiasky “sistemin dışına çıkarılırken” Dr. Mindy, hükümetin kuyruklu yıldızdan maden
çıkarma fikrini istemese de olumlu karşılamaktadır. Mindy, bir gökbilimci olarak, ABD
yönetiminin de desteğiyle medyada görünürlüğünü artırmakta ve ABD halkının hükümete
güven duymasına aracı olmaktadır. Yozlaşmış ilişkiler ağından huzursuzlanmaya başlayan
Mindy, nükseden psikolojik hastalıklarının da etkisiyle ciddi bir izleyici kitlesine sahip olan
Daily Rip (Günlük Fırt) eğlence programında, hükümete hakaretler ederek kuyruklu yıldız
politikasının yanlış olduğunu söylemiş ve sistemin dışına çıkarılmıştır.
Buna karşın bilim insanları, hükümete karşı farklı alanlarda tepki gösterir. Hegemonya
mücadelesi de burada başlamaktadır. Bilim insanları, sosyal medya, kent mekanları ve sanat
aracılığıyla seslerini duyurarak ABD’lilere “Yukarı bak” çağrısında bulunarak bir kampanya
başlatırlar. Burada hegemonya mücadelesine dair dikkat çeken nokta; popüler kültürle sanatı
ve karakteri inşa edilen şarkıcı Riley Bina (Ariana Grande) ve Dj Chello’nun (Scott Mescudi)
filmdeki ilk sahnelerinde dünyanın gerçek sorunlarından kopuk, özel hayatlarıyla gündem olan
ve popüler kültür ürünleriyle varlığını sürdüren bireyler olarak görünürken, “Yukarı bak”
kampanyasına verdikleri destekle hükümet ve şirketler karşıtı bir mevziye konumlanmalarıdır.
Kültürel mevzinin bir karşılığı olarak görülebilecek olan sahnede amaç, insanların kuyruklu
yıldızın Dünya’nın sonunu getireceği ve acilen gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
Hükümet ve şirketler ise “Yukarı bakma” kampanyasıyla bilim insanlarına ve sanatçılara
karşılık verir. Hükümet, bilim insanlarının kuyruklu yıldız üzerinden manipülasyonlar
yarattığını ve felaket tellallığı yaptığını, öne sürmekte ve bunu yaparken de popülist söylemlere
yaslanmaktadır. Başkan Orlean, bir spor salonunda yaptığı mitingde, “Yukarı bak” çağrısı
yapan bilim insanlarının halka yukarıdan baktığını ve onu küçük gördüğünü dile getirir.
Trump’ın propaganda ve ötekileştirici ifadelerine tanıdık olan bu ifadeler, yine Trump’ın
mitinglerdeki sıradışı hareketlerine yapılan atıflarla desteklenir.
Trump dönemi ABD dış politikasına da değinilen filmde, Çin, Hindistan ve Rusya ile
kuyruklu yıldıza karşı ortak bir çalışma yürütülmemesinin sonuçları dikkat çekmektedir.
ABD’nin kuyruklu yıldızı saptırmaya yanaşmaması sebebiyle kendi saptırma operasyonunu
yürüten Çin, Hindistan ve Rusya’nın planı, Baykonur Uzay Üssü’ndeki patlamayla başarısız
olur. Bunun üzerine tüm ümitler BASH ve ABD yönetimine bağlı hale gelmiştir. Ancak
teknolojisine çok güvenen şirketin ürünleri henüz kuyruklu yıldıza yaklaşamadan
parçalanmıştır. Burjuvazi ise yaşanabilir bir gezegen aramak için dünyadan ayrılmıştır.

5. SONUÇ
Sinema, ilk yıllarında bir eğlence aracı olarak kullanılmış ve bir sanat olacağı o yıllarda
öngörülememiştir. Zamanla kendi gücünü açığa çıkaran sinema, bir gerçekliği göstermenin
yanı sıra yeni bir gerçeklik yaratmayı beraberinde getirmiştir. Sinema birçok duyuya hitap eden
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bir sanat olsa da onun en belirgin özelliği görsel bir sanat olmasıdır. Bu nedenle sinemanın yeni
bir gerçeklik yaratmasında görsel imgeler ve semboller etkili olmuştur. Çalışmada ele alınan
filmde yer aldığı gibi olanı gösterirken aynı zamanda filmi kendi içinde tartışan imgeler
kullanılmıştır. Çalışmanın kuramsal çerçevesini oluşturan hegemonya ve rıza kavramları, 21.
yüzyılın ABD’sinde Trump döneminde yeni medya teknolojileri ve mücadele biçimlerinde
yeniden tartışılmaya açık hale gelmiştir. Çalışmanın amacı ise sürekli değişen ve dönüşen
dünyanın yakın döneminde yaşanmış olaylar üzerinden, gelecekte toplumların otoriterleşen
hükümetler

karşısında,

Gramsci’nin

deyimiyle

kendi

hegemonik

mevzilerini

kuvvetlendirmesinin yöntemlerini ve araçlarını, yine hegemonik bir araç olan sinema üzerinden
analiz etmektir. Çalışmada otorileleşme karşısında mücadele edenlerin yeni eylem ve etkinlik
biçimiyle hegemonik alanını genişletmesi gerekmektedir. Bu bağlamda sinema, müzik, bilim
gibi alanların otoriterleşmeye karşı Gramşiyan anlamda bir mevziye dönüştürülmesi sivil
toplum, emek ve özgürlüklerin korunması bağlamında bir gerekliliktir.

KAYNAKÇA
Anderson, P., Gramsci: Hegemonya Doğu-Batı Sorunu ve Strateji, (1.Baskı).
Salyangoz Yayınları, İstanbul, 2007.
Barthes, R., Göstergebilim İlkeleri, (1. Baskı). Kültür Bakanlığı Yayınları, 1979.
Berger, J., Görme biçimleri, (22. baskı). Metis Yayınları: İstanbul, 2016.
Herman, E.S., Chomsky, N., Rıza’nın İmalatı: Kitle Medyasının Ekonomi Politiği,
(2.Baskı). Bgst Yayınları, İstanbul, 2012.
İlkdoğan, H., Göstergenin toplum Düzlemindeki Yeri: Toplumsal Göstergebilim, İdil
Dergisi, 6.39 (2017): 3147-3164. 2017.
İnankul, F., Modernleşme Bağlamında Boş Zamanın Metalaştırılması: Ruka (El)
Filminin Göstergebilimsel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya, 2019.
Kabadayı, L., Film Eleştirisi: Kuramsal Çerçeve ve Sinemamızdan Örnek
Çözümlemeler, (3.Baskı). Ayrıntı Yayınları: İstanbul, 2018.
Köktürk, Ş. ve Eyri, S., Dilbilim ve Göstergebilim: Ferdinand de Saussure ve
Göstergebilimi Anlamak, Fen Edebiyat Dergisi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya 123-136 ,
2013.
Kracauer, S., Film Teorisi, (1. Baskı). Metis Yayınları: İstanbul. 2015.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 297

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Mason, P., Apaydınlık Gelecek: İnsanın Köktenci Bir Savunusu, (1.Baskı). Yordam
Kitap: İstanbul. 2020.
Santucci, A.A., Gramsci’yi Anlamak, (Çev.Selim Sezer). Kalkedon Yayınları,
İstanbul, 2011.
Saussure, F. Genel Dilbilim Dersleri. (Çev. Vardar, B.). Multilungual Yayınları:
İstanbul, 1998.
Su, A.E,. Eleştirel Teori Çerçevesinde Hegemonya ve Alt-Hegemonya: Almanya ve
Japonya Örneği, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ankara, 2006.
Wollen, P. (2017). Sinemada Göstergeler ve Anlam, (5. Baskı). Metis Yayınları:
İstanbul.
Yurdakoş, P., Tüketim Toplumu Kavramı Üzerinden ‘They Live’ Filminin
Göstergebilimsel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Doğuş Üniversitesi, İstanbul, 2019.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 298

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

PERFORMANS SANATI ÇALIŞMALARINDA LİF SANATININ BİR İFADE BİÇİMİ
OLARAK KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
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ÖZET
Plastik sanatlar içerisinde yer alan lif sanatı, zengin tekniği ve malzeme olanakları ile
geniş bir anlatı alanı yaratmaktadır. 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısına kadar kendini iki boyutlu
çalışmalar ile gösteren bu sanat sonrasında üç boyutlu özgün ve özgür çalışmalara kapılarını
açmıştır. Kavramsal sanatın etkisi ile farklı sanat dallarında kendine yer bulan lif, lif sanatının
disiplinler arası varlığının gelişmesi ve çeşitlenmesine katkıda bulunmuştur. Farklı birçok sanat
akımı ile olduğu gibi lif sanatı bu dönemde performans sanatı ile ortak yaratımlarda
bulunmuştur. Lif sanatı zengin teknik ve malzeme olanağı ile performans sanatı içerisinde
değerlendirilen yaratımlara özgün bir ifade kazandırırken, performans sanatı lif sanatı
çalışmalarında süreci eserden baskın kılmış ve meta boyutunun önüne geçmiştir.
Lif sanatının bir ifade aracı ya bir enstrüman olarak modern performans çalışmalarında
kullanımının başlangıcı 1960’ları işaret etse de eserlerin zenginleşmesi ve çeşitlenmesi 21.
Yüzyılın başlarına uzanmaktadır. Bu etkileşim dünya çapında Yoko Ono, Liz Collins, Regina
Frank, Anne Wilson, Beili Liu, Rachel Gomme, Ursula A. Johnson, Movana Chen, Bea
Camacho, David Cata ve Leigh Magar gibi çeşitli sanatçıların eser verdiği bir alana
dönüşmüştür. Çalışmalarında tekstil tekniklerinden örme, dokuma, dikiş, düğüm, baskı,
boyama gibi teknikler üzerinde yoğunlaşan sanatçılar performanslarını gerçekleştirebilecekleri
mekân tercihlerini kamuya açık alanlar, galeriler, ya da tiyatro sahnelerine yönlendirmiştir.
Seçilen mekân performans tasarısının bir elemanı olarak kullanılmış ve seyircisi ile
etkileşiminin şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
Yapılan çalışma kapsamında dünya çapından çeşitli sanatçıların 1960 sonrası
performans çalışmalarında lif sanatının bir ifade biçimi olarak kullanımı; tema, tekstil tekniği,
malzeme, mekân ve seyirci etkileşimi özellikleri ile listelenerek değerlendirilmiştir.
Değerlendirme sonuçları ile bağlantılı olarak lif sanatının performans yaratımları üzerindeki
çeşitli yönleri ile tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Lif Sanatı, Performans Sanatı, Feminist Sanat, Tasarım ve İfade
1. GİRİŞ
20. Yüzyıl ile öne çıkan lif sanatı, ya da farklı bir ifade ile tekstil sanatı, hacim üzerine
deneysel çalışmaları ve kavramsal yaklaşımları ile sürekli bir gelişim ve değişim süreci
sunmaktadır. Evrimi farklı görsel sanatlarla paralellik gösteren lif sanatı, sanat akımları ile
etkileşimli, yeni materyalleri kucaklayan, farklı disiplinlerden çalışmalara zengin malzeme ve
teknik olasılık sunan bir alan olmuş, kavramsal sanatın yükselişi ile Avşar Karabaş ve İşleyen’in
happening ya da oluşum olarak da bahsettiği [1] performans sanatı etkinliklerinde yer almaya
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başlamıştır. Performans sanatı etkinliklerinde lif sanatı sanatsal bir ifade biçimi olarak ele
alındığında seyirciyle iletişim ve etkileşimde farklı bir ifade yöntemi yaratmıştır.
“Tekstilin en küçük birimi liftir; liflerin çeşitli yöntemlerle şekillendirilmesiyle
tekstiller meydana getirilir. Bu yüzden tekstil sanatı da plastik özelliğiyle bir lifli maddeler
sanatıdır” [2] Tekstilin konvansiyonel kullanımının aşılması, sanatsal ve eleştirisel bir ifade
aracına dönüştürülmesinde, tekstilin zengin el sanatları geleneği etkili olmuştur. “20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren tekstil, zengin el sanatları geleneği ile çağdaş sanat yaklaşımları ve
teknolojinin de olanaklarından etkilenen bir plastik sanat dalı olarak” [3] kabul edilmeye
başlamıştır. Zanaat merkezli geçmiş örneklerinden farklı olarak lif sanatı yeni yorum ve
kavramlar ile güncel sanatlar arasında yerini almıştır. Kavramsal sanatın neodada, minimalizm
ve Fluxus hareketlerinin bir sonucu olarak 60’lı yıllarda ilk olarak Amerika’da kendini
göstermesi lif sanatını etkilemiş. Bu sanat modern sanat paradigmasının yapı bozumuna,
biçimciliğe karşı savaşmaya katkıda bulunarak, çağdaş sanat trendleri ve tapestryleri ile tekstil
sanatı evrimini etkileyerek lif sanatının dönüşümünde etkili olmuştur [4].
Eylemleri ile hayatın kendisi bir performans olarak nitelendirilebilir olsa da sanatsal
bilinç ile yapılır hale gelmesi 1960’lar sonrasını işaret etmektedir [5] Genel bir ifade ile
“performans sanatı, izleyicisinin önünde o sırada canlı olarak gerçekleştirilen ve sanatçısı ya da
sanatçıları tarafından bedenin kullanılarak sergilendiği bir sanat biçimidir” [1] Performans
sanatı, sahne sanatları olarak algılanabilmektedir, bu noktada ikisi arasındaki ayrımı
netleştirmek oldukça önemlidir. “Sahne sanatları; tiyatro, dans, opera ve sirk anlamına
gelmektedir” [6] Turner kitabında performansın sahne sanatından ayrımını mimesis yerine
poesis yani taklit etmek yerine gerçekten yapmak olarak ifade etmektedir ve performans gerçek
bir bedensel deneyimdir [7] Sanatçı Marina Abramoviç, performans sanatından şu şekilde
bahsetmektedir; “Tiyatroda bir rolü prova eder ve oynarsın. Tiyatro da kan ketçaptır ve bıçak
gerçek bir bıçak değildir. Performansta her şey gerçektir. Bıçak, gerçek bıçak ve kan kandır”
[8] “Performans Sanatı sanatçının o anda ve şimdi, kendi bedeni ve sesiyle gerçekleştirdiği
herhangi bir obje, metin, ses gibi elemanları kullanarak icra ettiği eylemlerin bütünüdür” [9]
İzleyiciyi sanat olayına dahil edildiği performanslar izleyici üzerinde dolayımsız bir etki
bırakabilmektedir. Sanatçı için burada ve şimdi de olma duygusu önemli bir hale gelmektedir
[10]. Performans sanatının içinde değerlendirildiği kavramsal sanat teorik olarak işlenir,
değiştirilemez ve satın alınabilecek değerli bir nesne arkasında bırakamaz [11]. Lif sanatının
dahil edildiği performans eserleri, süreç ya da performans ve eğer oluşturulan eser bir süre
gösterime açık tutuluyorsa sergi olarak iki aşama olarak da değerlendirilebilmektedir. Aydın’a
göre “performans sanatı sanat dünyasının metasal varlığına karşı büyük bir protestodur, o
sanatın satın alınamazlığını, sahip olunamazlığını, onun yalnızca, duygularda ve tinde
yaşanacağının büyük bir ispatıdır” [5]
Performans sanatı oluşum ve gelişim süreçleri üzerinden incelendiğinde klasik sanat
anlayışının yıkılmak istendiği bir süreç içerisinde oluşmuştur. Sanatçılar klasik sanat yapma
anlayışını kırmaya başlamış ve daha sonrasında plastik sanatların sınırlarını zorlamış ve farklı
yönelimlere neden olmuştur. Kavramsal sanat içerisinde doğan performans sanatı, sanat
akımları ve ideolejilerden beslense de kendini onlardan harici tutan bir hareket olarak varlığını
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sürdürmüştür [12] Bu sanatın kökenleri skandal niteliğindeki sergileri ile Dada’nın
temsilcilerine ve manifestoları ve gelecekçi olayları ile Fütüristlere dayanmaktadır [13]. Daha
geniş bir perspektiften bakıldığında performans sanatının en eski örneklerinin Orta Çağ’a kadar
dayandığı düşünülse de ortaya çıkışı ve kabulü özellikle Fütürizm (yaklaşık 1909-14), Dadaizm
(1916-24), Sürrealist Otomatizm (1924-49) Beden Sanatı (1960’dan) ve Feminist Sanat (1970
ve sonrası) gibi avangard sanat faaliyetlerine dayanmaktadır. Bu akımlar bitmiş bir sanat
ürünün sunumunda geleneksel sanatın ‘formaliteci’ kurallarını reddetmiş, çalışmanın mesajı ya
da konsepti üzerine odaklanmıştır [14].
“Lif Sanatının temel özelliklerinden biri, her türlü malzemeyi kullanabilmesi,
geleneksel ve alışılmamış arasındaki sınırları aşabilmesi, elyafın kavramsal boyut kazandığı,
malzeme, tekniklerin yerini alması, formlar ve sanatsal yorum arasında canlı bir diyalog
oluşturmasıdır” [4] Performans sanatı, tekstil sanatçılarını da etkilemiştir. İzleyicisine pasif bir
görüntü sunmanın ötesinde çok algılı bir deneyim yaşatabilen performans sanatı, insan
bedeninin zaman ve mekana dahil ederek izleyicide çoklu duyusal bir tepki uyandırılabilmiştir
[15]. Performans çalışmalarında tekstil malzeme ve materyallerinin kullanımı öncül
örneklerinde bir performans enstrümanı olmanın ötesine geçmese de 21. Yüzyıl ile bu
çalışmalar iki aşamalı uygulamalar olarak örnekler sunmuş, birinci aşaması performans ve
ikinci aşama lif sanatının kendi özelliklerinin baskın olduğu çalışmalara dönüşmüştür.
Çalışma kapsamında 1960’dan günümüze performans sanatının lif sanatı örneklerinde
sanatsal bir ifade olarak kullanımı dünya çapında Yoko Ono, Regina Frank, Anne Wilson, Beili
Liu, Rachel Gomme, Ursula A. Johnson, Movana Chen, Bea Camacho, David Cata ve Leigh
Magar gibi çeşitli sanatçıların çalışmalarından seçilen örnekler üzerinden incelenerek
kronolojik bir düzende sunulmuştur. Araştırma kapsamında sanatçılardan seçilen 12 örnek
teması, tekstil tekniği, malzeme, mekân bilgisi, seyircisi ile etkileşimi ve performans sonrası
sergi süreci incelenmiştir. Sanatçıların çalışmalarından seçilen örneklerde benzerlikten
kaçınılmış ve belirlenen kriterlerde farklı nitelikli çalışmalar kapsamlı bir değerlendirme
yapılabilmesi doğrultusunda tercih edilmiştir.
2. PERFORMANS SANATI ÖRNEKLERİNDE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM
OLARAK LİF SANATI
Performans sanatın etkisini daha baskın olduğu, tekstillerin etkinliğe aracılık ettiği,
şöhret kavramını eleştirisel bir tavırla ele alan ve Kyoto’da Yamaichi Concert Hall’da [16]
gerçekleştirilen 1964 tarihli Cut Piece (Görsel 1) performansı, araştırma kapsamında öncül bir
örnek olarak gösterilebilmektedir. Cut Piece’in sanatçısı Yoko Ono, kavramsal sanat ve
performans sanatının öncülleri arasında yer almaktadır [1]. Performansında Ono izleyicileri
önünde dizleri üzerinde çökmüş bir şekilde beklerken, onlara sunduğu makaslar ile
izleyicilerinin kıyafetlerini kesmek üzere performansına dahil olmalarını beklemektedir.
Şöhretin; sanatçı, sanat eseri ve izleyici üzerindeki sonuçlarını vurgulayan bu çalışmasında Ono
ünlü olma haline eleştirisel bir tavırla yaklaşarak izleyici karşısında gerçek benliğini ortaya
çıkartma fikrini gerçekleştirmektedir. Siyah kıyafetinin kesilmesi kendini güvenli benliğinden
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uzaklaştırması ve herkesle eşit hale getirerek ünlü statüsünü kaldırması girişimi olduğuna
inanmaktadır [17]

Görsel 1. Yoko Ono, Cut Piece, 1965 [17]

Lif tekniklerinin ve yaratımlarının baskın olduğu performans örneklerinin 20. Yüzyılın
son on senesinde artış göstermeye başladığı ve 21. Yüzyılın başlarında çeşitlenerek
zenginleştiği gözlemlenebilmektedir. Regina Frank’ın 1993 tarihli L’Adieu, Pearls Before Gods
(Görsel 2), performans çalışması sanatsal boyutu beraberinde protesto niteliği de taşımaktadır.
New Museum of Contemporary Art'ın vitrininde gerçekleşen bu performansta Frank aktarmak
istediği mesajına aracı olarak seçtiği incileri hazır beyaz bir elbise üzerine işlemiştir.
Performansında ülkelerinde günlük kazanabilecek dolar miktarını gösteren bir monitör de yer
almaktadır. Monitör üzerinden paylaşılan veriler oldukça büyük farklılıklara işaret etmektedir.
Frank bu performansı ile global maaş skalasında kadının emeğini vurgulamak istemektedir
[18].

Görsel 2. Regina Frank, L’Adieu, Pearls Before Gods, 1993 [18]

Liz Collins’in 2005’te başlattığı Knitting Nation 2016 yılına kadar devam eden, 15
çalışmadan oluşan ve dünyanın birçok yerinde sergilenen bir performans ve alana özgü
enstalasyon projesidir. Proje; insanların makineler ile nasıl etkileşim kurduklarına, küresel
üretime, ticaret ve emeğe, marka ikonografisine ve modaya bir yorum niteliğindedir [19].
Performans kapsamında örme makineleri ile özgün, üç boyutlu, büyük boyutlu, renkli, çizgili
örgü ya da dokumalı tasarılar oluşturulmaktadır. New York Gorvenor Adasında Armory
haftasında Allison Smith’in “The Muster” olarak adlandırdığı etkinliğin bir parçası olan
Collins’in bir kamusal sanat etkinliği olarak nitelendirilen 2005 tarihli Knitting Nation Phase
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1: Knitting During Wartime performansına yer verilmiştir. Etkinlik “ne için savaşıyorsunuz”
sorusuna yanıt niteliğinde çeşitli enstalasyon ve performansların yer aldığı bir seçki olarak
nitelendirilmektedir. Collins ve ekibi etkinlik kapsamında zemini kaplayan büyük boyutlu bir
Amerikan bayrağı örmüştür ve sonrasında kirletilerek, üzerine basılarak ve oturularak
Collins’in Irak Savaşı hakkındaki görüşleri ifade edilmiştir [20]. Performansın yaratım sürecine
izleyici dahil edilmemiştir.
Aynı sene içerisinde başka bir performans ve örme sanatı örneği olan Bea Camacho'nun
[21] Enclose’u, örgü sanatı ile kendi bedenini kapattığı bir performans sanatı eseridir ve
sanatçının kendine bir çeşit koza ördüğü performans çalışmalarından ilkidir. Sanatçı
çalışmalarını canlı ya da video ile servis ettiği çeşitli koza örme performansları vardır. Görsel
3’te yer verilen video performansında Filipinli sanatçı 11 saatlik performansı süresince kırmızı
iplikten sabırlı bir şekilde kesintisiz olarak tığ ile bir koza yaratmıştır. Sanatçı çalışmasının
izolasyon, güvenlik, barınma ve kişinin kendini şekillendirme fikriyle ilgili olduğundan
bahsetmektedir [22]. Çalışma bir çeşit koruyucu koza olarak yorumlanabilmektedir.

Görsel 3. Bea Camacho, Enclose, 2014 [22]

Örme tekniğinden farklı olarak Anne Wilson’ın ilk olarak 2008 yılında Chicago’da,
daha sonrasında 2010 yılında Contemporary Arts Museum Houston’da yerel bir dans topluluğu
ile beraber gerçekleştirdiği Wind- Up: Walking the Warp Houston (Görsel 4) el ve yapımı
birleştiren iki parçalı performansı öne çıkmaktadır Performans kapsamında dans topluluğu
dokumaya dayalı kavramsal koreografi çalışmalarını tekrar sahnelemiştir. Oluşturulan çalışma
renk ve çizgi deseni ilhamını Batı Afrika kumaşlarından ve ticari dokunan Fransız plaj
çizgilerinden almıştır. Kullanılan lifler ABD’de bulunan tekstil fabrikaları fazlalıklarından
oluşmaktadır. Performans sonrasında oluşturulan çalışma bir süre sergilenmiştir [23]. Çalışma
genel olarak tekstil üretiminin yarattığı küresel krize vurgu yapmaktadır [24]. Seyirci yaratım
sürecinde katılımcı olarak performansa dahil edilmemektedir.

Görsel 4. Anne Wilson, Wind-Up: Walking the Warp Houston, 2010 [25]
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Beili Liu’nun 2011’ de Texas’ta bir galeride gerçekleştirdiği The Mending Project
(Görsel 5) bir performans sanatı ve enstalasyon projesidir. Çalışmasında tavana asılmış
yüzlerce Çin makası altında, küçük siyah bir masa önünde oturan Liu, izleyicilerini kendilerine
sunduğu kumaşı keserek iletmesi yönünde cesaretlendirerek performansına dahil etmek
istemektedir. Enstalasyonda kullanılan Çin makasları jilet keskinliğinde sivri uçludur, siyah
demirden dövülmüştür, pürüzsüz ve eğriseldir. Çin geleneğinde makas kötü şans ile
ilişkilendirildiği için bir kişiye işaret edilmemesi gereken bir nesne olarak kabul edilmektedir.
Bu makaslar zaman içerisinde kadınlar için ihtiyaç anında etkili bir silah olarak da
kullanılmıştır. Seyircilerinin kendisine sunduğu kumaşları elde onararak birleştiren sanatçı,
onların düşünceleri ve dokunuşlarını temsili olarak çalışmasına aktarmaktadır. Performans
süresince kumaş parçaları yeri kaplayan devamlı bir kumaşa dönüşmüştür. Performans
sırasında aşağıya bakan makasların havada asılı duran kütlesi, günümüz şartlarında var olan
korku ve şiddeti temsil etmektedir. Basit ve küçük olarak nitelendirilebilen eylemlerin
sürekliliğinin güven ve iyileşme umudu başlatabiliyor olması düşüncesi ile hareketle Liu keskin
makaslar altında sessiz ve basit onarım eylemini sürdürmektedir. Yarattığı bu tezat gerçeküstü
bir atmosfer yaratımına da katkıda bulunmaktadır [26], [27].

Görsel 5. Beili Liu, The Mending Project, 2011 [27]

Rachel Gomme’nin örgü performansları, bedende ve malzemede zaman, mekân ve
hafızayı keşfetmek için örme işlemini performatif bir süreç olarak kullandığı, 2006’da başlattığı
ve devam ettirdiği dizi projedir. Rachel Gomme, Knitting a Rothko (Görsel 6) isimli çalışmasını
“Kümülatif süre performansı ve tekstil” olarak tanımlamaktadır. Sanatçı bir iplik çemberi
içerisinde oturarak Mark Rothko’nun resminden ilhamla geniş bir doku oluşturmak üzere örgü
çalışması yapmaktadır. Çalışmalarına aralar ile devam eden sanatçı ara verdiğinde çalışmasını
bitmemiş ya da farklı bir ifade ile devam etme halinde sergilemektedir. Bir dönem Cumbria, El
Paso, Houston ve Londra'daki galerilerde devam eden bu çalışmaları ile sanatçı emek ve
yaratıcılık arasındaki arayüzü incelemektedir ve yerli, geleneksel olarak kadın zanaatını anıtsal
sanat eserleriyle yan yana getirmek istemektedir [29]. Bu sessiz, görsel olarak dikkat çekici
süreye dayalı performans, zamandan ve zamansızlıktan, aşkın ve gündelik olandan, sıradan
emekten ve ikonik sanattan bahsetmektedir [30].

Görsel 6. Rachel Gomme, Knitting a Rothko, 2011 [29]
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Movana Chen’in Knitting Conversations (Görsel 7a) performansları katılımcıların
örülecek materyale dönüştürülmek üzere kitap ve dergi gibi ürünler ile dahil oldukları
performanslardır ve ayrıca enstalasyon çalışmasıdır. Paper on İnk örme işleminin insanları
birbiriyle iletişim ve etkileşim kurmasına yardımcı bir geleneksel zanaat olarak
yorumlamaktadır. Bu bağlamda Knitting Conversations’ı çok yönlü bir bağlantı ya da iletişim
çalışması olarak yorumlanabilmektedir. Çalışmalarda sanatçı farklı insanlar ile iletişim
kurarken, katılımcılar da hem birbirleri ile hem de edebi seçkileri ile bir iletişime dahil
olmaktadır. Katılımcıların materyalleri örme işlemi için yazıların okunamayacağı boyutta ince
şeritlere döndürülmektedir (Görsel 7b). Örme süreci sonrasında katılımcılardan parçaları
toplayan ve çalışmasında bir araya getiren Chen sonrasında KNITerature adı ile gerçekleştirdiği
çalışmasında solo bir çalışma olarak sunmaktadır [31].

Görsel 7a. Movana Chen, Knitting Conversations, 2013 [32]
Görsel 7b. Şeritlere dönüştürülmüş bir kitap örneği [31]

Multidisipliner çalışmalara sahip İspanyol sanatçının David Cata’nın Mi vida a flor de
piel’i, bir dönem hayatında; ailesinden, arkadaşlarından, birlikteliklerinden ve
öğretmenlerinden iz bırakan insanların portrelerini avucunun içine dikiş ile oluşturduğu ve
video ile servis ettiği performans çalışmalarıdır ve ayrıca sanatçının bir çeşit otobiyografik
günlüğüdür. Performans süreci sanatçı için birleşme, ayrılık, acı aşk gibi hayatındaki
etkileşimleri ve olasılıkları taklit etmektedir [33]. Görsel 8’de sanatçının Mi vida a flor de piel
portre çalışmalarından birine yer verilmiştir.

Görsel 8. David Cata, Mi vida a flor de piel, 2013 [33]

Tekstil sanatçısı ve tasarımcısı olan Madame Magar, olarak tekstil atıklarını kullanarak
geçmişi sorgulayan ve aynı zamanda gelecek çalışmalara adapte olabilen çalışmalar
yapmaktadır [34] Magar’ın The Pee Dee (Görsel 9) Koleksiyonundan 2015 tarihli Darla
Moore’un portre/siluetini yorgan üzerine işlediği eseri bir mağazanın vitrininde gerçekleştirdiği
bir enstalasyon/vitrin çalışmasıdır. Moore çalışmasında sanatçı tütün ve indigo ile kendi
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boyadığı kumaşları kullanmıştır. Sanatçı ayrıca uygulama süresince mağaza içerisinde Nina
Simone şarkısı ile dans etmiştir [35]. Sanatçının çalışması sonrasında sergilenmiştir. Çalışmada
izleyici katılımcı olarak yer almamıştır.

Görsel 9. Leigh Magar, The Pee Dee Collection, 2015 [36]

Bir performans ve enstalasyon sanatçısı olan Ursula Johnson, Sepet örücülüğü (Cultural
Cocoon) serisi ile ailesinin nesiller boyu birlikte çalıştığı geleneksel malzemelerin kullanımının
avangart bir boyuta taşımaktadır. Sanatçı uzun süren bu seri performanslarında kendi etrafına
bir sepet örmektedir. Görsel 10’da verilen performansında sanatçı Manitoulin adasında 12 saat
süren bir örme performansı sergilemiştir [37]. Sanatçı koza çalışmalarında koruma/korunma
fikrine ya da değişimine bağlı metamorfoza gönderme yapmaktadır [38].

Görsel 10. Ursula Johnson, Cultural Cocoon performansı [37]

3. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇLAR
Araştırma kapsamında 1960’dan günümüzde lif sanat çalışmalarının performans
çalışmalarında bir ifade aracı olarak kullanıldığı 11 farklı sanatçının 11 çalışması incelenmiştir.
Çalışmaların temasının öznel ya da nesnel boyutları temaları üzerinden izlenmiştir. Ele alınan
örneklerde seçilen tekniklerin deformasyon, örme, nakış, dokusuz yüzey oluşturma, dikiş,
yorgan nakış ve sepet örme olduğu, malzemelerin ise; hazır giyim ürünleri, tekstil atıkları,
renkli yünler, doğal malzemeler, geri dönüştürülmüş materyaller, iğneler, iplikler, tığlar ve
şişler olduğu gözlemlenmiştir. Performans eserlerinin mekân seçimleri; sahneler, galeriler,
kamusal alanlar, sanal platformlar ve vitrinler arasında değişiklik göstermektedir. Çalışmalara
izleyicilerin katılımcı olarak dahil edilebildiği örneklere rastlanırken, performans sonrası
çalışmaların enstalasyon şeklinde ya da klasik lif sanat çalışmaları olarak sergilendiği
çalışmalarla da karşılaşılmıştır. Çizelge 1 de sanatçıların çalışmalarının değerlendirmeleri bir
arada sunulmuştur.
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Çizelge 1. Seçilen çalışmaların değerlendirme tablosu
Sanatçı ve Eser

Tema

Teknik

Malzeme

Mekan

İzleyici
Katılımcı

Sergi

Yoko ONO - Cut Piece

Şöhret Algısı

Deformasyon

Siyah Elbise, Makas

Sahne

Var

Yok

Regina FRANK - L’Adieu,
Pearls Before Gods

Global Maaş Skalasında
Kadın Emeği

Boncuk Nakışı

Beyaz Elbise, İnci,
İğne, İplik

Galeri

Yok

Yok

Liz COLLINS – The Muster

Toplumsal Sorun / Savaş

Örme

-

Kişisel Güvenlik

Örme

Kamusal
Alan
Sanal

Yok

Bea CAMACHO – Enclose

Renkli İpler, Trikotaj
Makineleri, İğne
Kırmızı Yün, Tığ

Yok

Yok

Anne WILLSON –
Wind- Up: Walking the Warp
Houston
Beili LIU – The Mending
Project

Tekstil Üretiminin
Yarattığı Küresel Kriz

Çözgü İpi
Hazırlama

Tekstil Atığı İpler

Galeri

Yok

Gündelik Korku Ve
Şiddet

Deformasyon ve
Dikiş

Makas, İğne, İplik,
Beyaz Kumaş

Galeri

Var

Yok

Rachel GOMMA– Knitting a
Rothko

Mark Rothko İlhamlı,
Emek,Yaratıcılık
Arayüzü İncelemesi,
Sosyal Etkileşim /
İletişim

Örme

Geri Dönüştürülmüş
İplik, Şiş

Galeri

Yok

Var

Örme

Dönüştürülmüş kağıt
Şiş, İğne iplik

Galeri

Var

Var

David CATA - Mi vida a flor
de piel

Portre Çalışması

Dikiş

Renkli İplikler, İğne

Sanal

Yok

Yok

Leigh MAGAR - The Pee Dee
Collection
Ursula JOHNSON – Cultural
Cocoon

Portre / Silüet Çalışması

Yorgan işi

Tekstil Atıkları

Vitrin

Yok

Var

Avantgart Zanaat
Yorumu, Güvenlik ve
Değişim

Sepet Örme

Doğal malzemeler

Sanal

Yok

Yok

Movana CHEN - Knitting
Conservations

Var

Araştırma kapsamında yapılan incelemede performans ve lif sanatı kesişimli örneklerin
özellikle 2010 sonrasında artış gösterdiği ve çeşitlendiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar
sanatçının kişisel yorumları, toplumsal problemler, sanat çalışmaların yeniden yorumlamaları,
zanaat çalışmalarının güncel kavramlar ile harmanlanması gibi temalar üzerinde şekillenmiştir.
Örneklerde toplumsal problemlerin daha çok işlendiği gözlemlenmiştir. Korku, şiddet,
güvenlik, tekstil üretiminin dünya üzerinde yarattığı kriz, savaş, global skalada maaş eşitliği
gibi konular ele alınmıştır. En çok seçilen teknik örme olarak görülmektedir, nakış,
deformasyon ve dokuma ise takip eden teknikler olmuştur. Sanatçıların mekân seçimleri
çoğunlukla galeriler olarak görülmektedir, fakat sanatçıların performanslarını kamusal
alanlarda sergileme eğiliminde olduğundan da bahsedilebilmektedir. Sanatçılar kamusal alanlar
ile daha çok izleyiciye ulaşabilme, sanatın galeri ve müzeler ile ilişkisini kırabilme ve daha
doğal bir ortam yaratabilme imkanına sahip olabildiklerini söylemek mümkündür. Performans
sanat çalışmalarının video kaydına alınarak sunulması da sıklıkla tercih edilen bir diğer yöntem
olarak gösterilebilmektedir. Değerlendirilen bir diğer kategori ise izleyicinin performans
çalışmasına dahil edilip edilmediği olmuştur. 11 çalışma içerisinden üçü seyircileri
performanslarına dahil edilmiştir. Bu üç örnekte katılımcıların dahil edilmesi ile sanatçı
arasında duygu aktarımı, etiketlerin ve konumların ötesinde eşitlik duygusu yaratılması
amaçlanmıştır. Performans sürecinde oluşturulan ve sergilenebilir durumda olanlar, çalışmanın
devamı olarak sergilenebilmiştir. İncelenen çalışmalardan dördü sergi aşamasına taşınmıştır.
Performans sanatının genel fikrine aykırı olan bu durum lif sanatında performans çalışmasının
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bir diğer aşaması ya da uzantısı olarak sergilenebilir olması ile farklı bir girişim olarak
yorumlanabilmektedir.
Genel olarak incelendiğinde lif sanatının performans sanat çalışmalarını beslediği,
teknik kapsamda özgür ve geniş bir alan sunabildiği, görsel boyutunu zenginleştirdiği
söylenebilmektedir. Lif sanatı teknikleri ile performans faaliyetine konu olabildiği gibi,
yaratımları ile final kavramına ulaştıran bir araç olarak kullanılabilirken, sanatçı ve izleyici
arasında bir iletişim kanalı oluşturabilmiştir. Klasik lif sanatı yaratım ve sergi süreçlerine
performans faaliyeti sabit olmayan, daha şeffaf ve paylaşımlı bir alan yaratmıştır. Lif sanatının
disiplinler arası çalışmalara yatkınlığı ve üçüncü boyutun ötesine geçerek aktif yaratımlarda yer
alabileceği bu örnekler ile düşünülebilmektedir. Malzeme ve teknik gelişmelerin yanı sıra bu
girişimler, lif sanatının daha özgür ve yenilikçi olarak yorumlarına açık olduğunun işaretidir.
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TÜRK MÜZİĞİ KEMAN EĞİTİMİ İÇİN BESTELENMİŞ ÖZGÜN SAZ
ESERLERİ İLE İLGİLİ BİR İNCELEME

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hakan BAŞ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Devlet Konservatuvarı, 0000-0002-7156-44
ÖZET
Keman eğitiminde tonal uygulamaların yanı sıra makamsal uygulamaların da kullanılmasının
önemli olduğu düşünülmektedir. Yapılan literatür taraması sonucunda Türk müziği keman
eğitiminde kullanılabilecek, keman çalma becerilerini geliştirmeye yönelik, yay tekniklerini
içeren, içerisinde eser ile ilgili kazandırılmak istenen nazari bilgilerin bulunduğu kaynakların
sayı bakımından yetersiz olduğuna dair veriler elde edilmiştir. Bu çalışmada, araştırmacının
konservatuvarlarda eğitim gören öğrencilere yönelik, Acemaşîrân, Rast, Sûzinâk ve Hicaz
makamlarının seyir özelliklerini kullanarak Türk müziği keman eğitimi ve diğer Türk müziği
çalgıları için bestelemiş olduğu, Türk müziğinde küçük peşrev olarak nitelendirilen dört adet
özgün saz eseri (medhâl) incelenmiştir. Araştırmada nitel verilerin incelenmesine yönelik
olarak betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Literatürde var olan durum tespiti çalışmalarından
hareketle yapılan bu çalışmada keman için yazılmış dört adet Türk müziği saz eseriyle alana
katkı yapmak amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik yazılan saz eserleri sayesinde Türk müziği
keman eğitiminde bir farklılık oluşturmak istenmiştir. Türk müziği keman eğitimindeki ihtiyaca
yönelik gerçekleştirilen bu çalışma, bu alana farklı bir bakış açısı getirmesi ve bu çalgının
eğitiminde kullanılabilecek ana kaynak/yardımcı kaynak oluşturması bakımından önemli
görülmektedir. Bu araştırmada, Türk müziği keman eğitimi için bestelenen medhâl formundaki
eserlerde farklı geçki, çeşni ve kalışların yapıldığı, eserlerde iki farklı yay tekniği kullanıldığı,
nüans işaretlerinin kullanıldığı, eserlerin bölüm olarak iki hâne ve bir mülâzime olarak
bestelendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Türk müziği keman eğitimine katkı sağlayacak, farklı
makamlarda ve formlarda bestelenecek saz eserleriyle bu alana katkı sağlanması
önerilmektedir. Ayrıca bestelenen eserler farklı yay teknikleriyle, nüanslarla, tempolarla ve
akordlarla icra edilebilir. Türk müziği keman eğitiminin daha ileri seviyelere gelebilmesi adına
benzer çalışmalar yapılması ve desteklenmesi önemli görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Müziği, Keman, Keman Eğitimi, Türk Müziği Besteciliği, Medhâl.

1. GİRİŞ
Ülkemizde keman eğitimi hem Batı müziği tekniğinde, hem de Türk Müziği tekniğinde
uygulanmaktadır. Keman eğitimine ortaöğretim düzeyinde Güzel Sanatlar Liselerinde,
yükseköğretim düzeyinde ise konservatuvarlar ve müzik eğitimi fakültelerinde yer
verilmektedir. Türk müziği keman eğitimi konservatuvarlar dışındaki kurumlarda verilse de
ders saati ve içerik açısından konservatuvarlar Türk müziği keman eğitiminde diğer kurumlara
göre öne çıkmaktadır.
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Batı müziği keman eğitiminde keman için bestelenen eser çalışmalarının yanı sıra, içerisinde
sadece etüt çalışmalarının bulunduğu, icracının ya da öğrencinin teknik anlamda gelişmesini
sağlayacak etüt kitaplarının (Kayser, Hofmann, Sevcik, Wohlfahrt, Seybold, Crickboom vb.)
olduğu bilinmektedir.
Etüt kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde “ön çalışma” (TDK, 2022) olarak ifade
edilmektedir. Batı müziği keman eğitiminde yapılan etüt çalışmaları esere hazırlayıcı nitelikte
olmakta ve öğrenciyi geliştirmektedir. Türk müziği keman eğitiminde ise küçük boyutta
bestelenen saz eserlerinin, peşrev, saz semaisi gibi formların icrası öncesinde bu eserlerin
icrasına yardımcı olacağı ve bu eserlere hazırlayıcı bir nitelikte olacağı düşünülmektedir. Saz
eseri Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Klasik Türk müziğinde yalnızca saz takımının çalması için
bestelenen eser” (TDK, 2022) olarak nitelendirilmektedir. Keman için ve diğer Türk müziği
sazları için yazılan bu formdaki eserlerin öğrencilerin çalgı gelişimine faydalı olması
beklenmektedir.
Kültürümüzü ifade eden geleneksel müziklerimizin keman eğitiminde yer alması, eğitimde
daha az zamanda daha fazla yol alınmasına, eğitimin kalıcı olmasına ve en önemlisi
kültürümüzü devam ettirecek olan geleneksel ezgilerin eğitimde kullanımına imkân sağlayacak
olması bakımından önemli olmaktadır (Düzbastılar, 2008, s. 34).
Yapılan araştırmalar sonucunda Türk müziği keman eğitimde kullanılan kaynakların yetersiz
ve sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Hatipoğlu (2016; 2017; 2018) ‘nun yaptığı
araştırmalarda Türk müziği keman öğretim kaynaklarının sayı bakımından yetersiz olduğu,
öğrenci ya da icracıyı teknik anlamda geliştirecek özellikte olmadığı ile ilgili bulgular bu
anlamda bu tarz çalışmalara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca Bükülmez (2021)
araştırmasında Türk müziği keman eğitimine yönelik mevcut kaynak eksikliğini göz önünde
bulundurarak bu konuda yazılacak etütlerin oluşturulmasının büyük bir önem arz ettiğini ifade
etmiştir.
Makamsal keman eğitimindeki kaynak yetersizliği sebebiyle Türk müziği keman eğitimi için
yapılacak bu tarz çalışmaların keman eğitimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Farklı
makamlarda hazırlanmış makamsal saz eseri çalışmaları ile öğrencilerin eser çalışmaları
öncesinde faydalanacakları bir kaynak oluşabilir. Keman öğretiminde sistemli bir eğitim
öğretim sürecine ve bu süreçte kullanılabilecek öğretim kaynaklarına, üslub da icrada ve
öğretimde birliğin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşturulacak birlik açısından
öğretim kaynaklarında önemli olan, bu kaynakların hem var olan üslubu hem de uluslararası
keman çalma tekniklerini bir arada içermesidir (Hatipoğlu, 2016, s. 426).
Türk müziği keman eğitimi ve diğer Türk müziği sazları için bestelenecek her yeni çalışmanın
Türk müziğini daha ileri seviyelere götüreceği düşünülmektedir.
Medhâl Türk müziğinde kullanılan saz eseri formları içerisinde yer alan, kısa peşrev olarak
adlandırılan bir form örneğidir (Özkan, 1984, s. 81). Musikimizde kullanılan medhâl formu ilk
defa Ali Rıfat Çağatay tarafından bestelenmiştir (Kaçar, 2009, s. 296). Bu çalışmayla beraber,
Türk müziği icra eden keman öğrencileri ve diğer Türk müziği sazlarını çalan öğrenciler için
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bestelenen medhâl formundaki eserlerle büyük formdaki saz eserlerinin icrası öncesinde ön
hazırlık sağlanmış olacaktır.
Bu çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan dört adet medhâl formundaki eser tanıtılmış, bu
eserlerle öğrencilere verilmek istenen kazanımlar anlatılmış ve eserlerin makamsal incelemesi
yapılmıştır.
Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Türk müziği keman eğitimi ve diğer Türk müziği sazları için yazılan
saz eserlerinin incelemesini yapmak, bu eserlerle kazandırılmak istenen davranışları ortaya
çıkarmak ve Türk müziği keman eğitimi alanına katkı sağlamaktır.
Araştırmanın Önemi
Araştırmacı tarafından oluşturulan saz eserleri, Türk müziği keman eğitimi alanına farklı bir
bakış açısı getirmesi ve bu çalgının eğitiminde kullanılabilecek bir yardımcı bir kaynak
oluşturabilecek olması bakımından önemli görülmektedir.
Yöntem
Bu araştırmada nitel verilerin incelenmesine yönelik olarak betimsel analiz tekniği
kullanılmıştır. Betimsel analizde elde edilen veriler, daha önce belirlenmiş olan temalara ya da
araştırma sorularının ortaya koyduğu boyutlara göre özetlenir ve yorumlanır. Yapılan
betimlemeler açıklanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım
ve Şimşek, 2006, s. 224).
Çalışmada, araştırmacı tarafından bestelenen saz eserlerinin Türk müziği keman eğitiminde
kullanılabilirliğine ilişkin uzman görüşleri alınmıştır.

2. BULGULAR
Bu bölümde araştırmacı tarafından Türk müziği keman eğitimi için bestelenen Medhâl
formundaki saz eserlerinin incelenmesi ile ilgili bulgular, eserlerin yazılma amaçları ve bu
eserler ile ilgili öğrencilere kazandırılmak istenen davranışlar bulunmaktadır.

Görsel 1. Acemaşîrân Medhâl 1. Hâne
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Eserin birinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin birinci
hânesinde Acemaşîrân makamı dizisi gösterilerek ilk kalış Acem perdesinde Çargâh çeşnisi ile
yapılmıştır. Devamında Çargâh ve Acemaşîrân perdelerinde Çargâh çeşnileri kullanılarak hâne
sonlandırılmış ve mülâzime bölümüne bağlanmıştır.
Acemaşîrân Medhâl’in 1. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•
•
•

Acem perdesinde Çargâh çeşnisi ile kalış yapar.
Çargâh perdesinde Çargâh çeşnisi yapar.
Acemaşîrân perdesinde Çargâh çeşnisi yapar.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Sofyan usulünü kavrar.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
Acemaşîrân makamını ve seyrini kavrar.
Medhâl formunu kavrar.

Görsel 2. Acemaşîrân Medhâl Mülâzime

Eserin mülâzime bölümü müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Mülâzime
bölümünün ilk ölçüsünde Buselik ve Nim Hicaz perdeleri altere ses olarak kullanılmış ve Nevâ
perdesi vurgulanmıştır. Çargâh perdesinin, Çargâh çeşnisiyle sıkça vurgulanmasının ardından
Nim Hicaz perdesi kullanılarak Ferahfezâ makamı duyumu oluşturulmuştur. Çargâh perdesi
kullanımıyla devam eden ezgi Acemaşîrân’da Çargâh çeşnisiyle son bulmuştur.
Acemaşîrân Medhâl’in mülâzime bölümünü icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•

Mülâzime içerisinde kullanılan altere sesleri tanır.
Çargâh çeşnisi yapar.
Ferahfezâ makamı duyumunu hisseder.
Acemaşîrân’da Çargâh çeşnisi yapar.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
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Görsel 3. Acemaşîrân Medhâl 2. Hâne

Eserin ikinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin ikinci
hânesinde Kürdi perdesi yerine Segâh, Hüseyni perdesi yerine Hisar, Acem perdesi yerine de
Eviç perdesi kullanılarak Segâh’ta Hüzzam çeşnili kalış yapılmış ve Hüzzam makamına geçki
kullanılmıştır. Hüzzam makamı geçkisinin ardından makamın seslerine geri dönülerek
Dügâh’ta Kürdi, Rast’ta Buselik ve Acemaşîrân’da Çargâh çeşnili kalışlar yapılmış ve hâne
mülâzimeye bağlanmıştır.
Acemaşîrân Medhâl’in 2. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•
•

Hüzzam makamına geçki yapar.
Dügâh’ta Kürdi çeşnili kalış yapar.
Rast’ta Buselik çeşnili kalış yapar.
Acemaşîrân’da Çargâh çeşnili kalış yapar.
Hânelerin mülâzime bölümüne bağlandığını öğrenir.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.

Görsel 4. Rast Medhâl 1. Hâne
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Eserin birinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin birinci
hânesi, makamın pest bölge sesleri kullanılarak Yegâh’ta Rast çeşnisiyle başlamıştır. Ardından
sırasıyla Rast, Çargâh, Nevâ, Dügâh perdeleri vurgulanmıştır. Rast perdesinde Rast çeşnili,
Dügâh perdesinde Uşşak çeşnili kalışlar yapılmıştır. Yine Yegâh perdesinde ki Rast çeşnisi de
kullanılarak Rast’ta Rast çeşnisiyle hâne son bulmuştur.
Rast Medhâl’in 1. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•
•
•

Yegâh’ta Rast çeşnisi yapar.
Rast perdesinde Rast çeşnili kalış yapar.
Dügâh perdesinde Uşşak çeşnili kalış yapar.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Sofyan usulünü kavrar.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
Rast makamını ve seyrini kavrar.
Medhâl formunu kavrar.

Görsel 5. Rast Medhâl Mülâzime

Eserin mülâzime bölümü müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Yegâh-Nevâ
perde aralığı ile başlayan mülâzime bölümünde öncelikle makamın güçlü perdesi olan Nevâ
perdesi vurgulanmıştır. Ezginin devamında Kürdi (la diyez) perdesinin de kullanımıyla Segâhta
Segâh çeşnili kalış yapılmıştır. Bu çeşniyi takiben makamın durak, güçlü ve tiz durak perdeleri
vurgulanmıştır. Acem perdesi kullanımıyla Nevâ perdesinde Buselik çeşnisi gösterilmiş ve
çeşninin yedeni olan Nim Hicaz perdesi vurgulanmıştır. Mülâzime sonunda yinelenen Acem
perdesi kullanımı ile Rast’ta Acemli Rast çeşnisi gösterilmiştir.
Rast Medhâl’in mülâzime bölümünü icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•

Segâhta Segâh çeşnili kalış yapar.
Nevâ perdesinde Buselik çeşnisi yapar.
Rast’ta Acemli Rast çeşnisi yapar.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
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Görsel 6. Rast Medhâl 2. Hâne

Eserin ikinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin ikinci
hânesinde Nim Hicaz ve Kürdi perdeleri kullanımıyla Müstear ve Segâh’ta Segâh çeşnileri
gösterilmiştir. Nevâ’da Buselik çeşnisiyle devam eden ezgide sırasıyla Dügâh’ta Uşşak ve
Yegâh’ta Rast çeşnileri vurgulanmıştır. Bu çeşnileri takiben Rast’ta Rast çeşnisiyle hâne
mülâzime bölümüne bağlanmıştır.
Rast Medhâl’in 2. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•

Müstear ve Segâh’ta Segâh çeşnileri yapar.
Dügâh’ta Uşşak çeşnisi yapar.
Yegâh’ta Rast çeşnisi yapar.
Hânelerin mülâzime bölümüne bağlandığını öğrenir.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.

Görsel 7. Sûzinâk Medhâl 1. Hâne

Eserin birinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin birinci
hânesinde makamın dizi sesleri kullanılmış ve makamın güçlü perdesi olan Nevâ perdesi
vurgusuyla esere başlanmıştır. Bu perde üzerindeki Nevâ çeşnisinin ardından sırasıyla
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Çargâh’ta Nikriz ve Segâh’ta Hüzzam çeşnili kalışlar yapılmıştır. Hâne sonunda Zirgüle perdesi
de kullanılarak Zirgüleli Sûzinâk makamı da gösterilmiş ve hâne mülâzime bölümüne
bağlanmıştır.

Sûzinâk Medhâl’in 1. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevâ çeşnisi yapar.
Çargâh’ta Nikriz çeşnili kalış yapar.
Segâh’ta Hüzzam çeşnili kalış yapar.
Zirgüleli Sûzinâk makamının kullanımını görür.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Sofyan usulünü kavrar.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
Sûzinâk makamını ve seyrini kavrar.
Medhâl formunu kavrar.

Görsel 8. Sûzinâk Medhâl Mülâzime

Eserin mülâzime bölümü müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Nevâ’da
Hicaz ve Çargâh’ta Nikriz çeşnilerinin tekrarıyla başlayan mülâzime bölümü yine Zirgüleli
Sûzinâk makamı ile son bulmuştur.
Sûzinâk Medhâl’in mülâzime bölümünü icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•

Nevâ’da Hicaz çeşnisi yapar.
Çargâh’ta Nikriz çeşnisi yapar.
Zirgüleli Sûzinâk makamı kullanımını görür.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
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Görsel 9. Sûzinâk Medhâl 2. Hâne

Eserin ikinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin ikinci
hânesinde Nim Hicaz ve Sünbüle perdeleri kullanılarak Neveser makamına küçük bir geçki
yapılmış ve makamın tiz durak-güçlü perdeleri vurgulanmıştır. Bu geçkinin ardından Zirgüleli
Sûzinâk makamına geri dönülmüş ve Rast’ta Hicaz çeşnisiyle hâne mülâzime bölümüne
bağlanmıştır.

Sûzinâk Medhâl’in 2. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•

Neveser makamı geçkisi yapar.
Rast’ta Hicaz çeşnisi yapar.
Hânelerin mülâzime bölümüne bağlandığını öğrenir.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.

Görsel 10. Hicaz Medhâl 1. Hâne

Eserin birinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin birinci
hânesinde Nevâ perdesi vurgulanarak öncelikle Hicaz Hümâyûn makamı gösterilmiştir.
Devamında Eviç ve Acem perdeleri değişimli kullanılarak Hüseyni perdesi vurgulanmış ve
Hicaz Uzzal makamı duyurulmuştur. Acem perdesi kullanılarak Nevâ perdesi vurgusunun
ardından Dügâh’ta Hicaz çeşnisi ile hâne son bulmuştur.
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Hicaz Medhâl’in 1. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•
•

Hicaz Hümâyûn ve Hicaz Uzzal makamlarının kullanımını görür.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Sofyan usulünü kavrar.
Farklı nüans çalışmaları yapar.
Eseri farklı tempolarda çalabilir.
Hicaz makamını ve seyrini kavrar.
Medhâl formunu kavrar.

Görsel 11. Hicaz Medhâl Mülâzime

Eserin mülâzime bölümü müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin
mülâzime bölümünde de Hicaz Hümâyûn ve Hicaz Uzzal makamları gösterilmiştir. Hüseyni’de
Kürdi ve Nevâ’da Buselik çeşnili kalışların ardından Dik Kürdi perdesinde çeşnisiz kalış
yapılmış ve Dügâh’ta Hicaz çeşnisi ile bölüm son bulmuştur.
Hicaz Medhâl’in mülâzime bölümünü icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•

Hicaz Hümâyûn ve Hicaz Uzzal makamlarının kullanımını görür.
Hüseyni’de Kürdi ve Nevâ’da Buselik çeşnili kalışları yapar.
Dik Kürdi perdesinde çeşnisiz kalış yapar.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.

Görsel 12. Hicâz Medhâl 2. Hâne

Eserin ikinci hânesi müzikal açıdan incelendiğinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Eserin ikinci
hânesinde Dik Kürdi perdesi yerine Buselik perdesi kullanılarak Nişabur çeşnisi, Hüseyni
perdesi yerine Acem perdesi kullanılarak Eviç’te Segâh çeşnisi, Acem perdesi yerine de Eviç
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perdesi kullanılarak Hüseyni’de Uşşak çeşnisi gösterilmiştir. Bu çeşnileri takiben Dügâh’ta
Hicaz çeşnisiyle hâne mülâzimeye bağlanarak eser son bulmuştur.
Hicaz Medhâl’in 2. hânesini icra eden öğrenci;
•
•
•
•
•
•

Nişabur çeşnisi yapar.
Eviç’te Segâh çeşnisi yapar.
Hüseyni’de Uşşak çeşnisi yapar.
Hânelerin mülâzime bölümüne bağlandığını öğrenir.
Legato (bağlı) ve detaşe yay tekniğini çalışır.
Farklı nüans çalışmaları yapar.

Çalışmayı Destekleyen İlgili Araştırmalar
Düzbastılar (2008) tarafından yapılan “Kirnberger’ın Besteleme Yöntemi ile Makamsal Keman
Etütleri Hazırlama” konulu çalışmada, Mozart ve Haydn gibi birçok bestecinin kullandığı, tüm
dünyada bilinen ve kabul gören Kirnberger’in besteleme yöntemi kullanılarak makamsal etütler
hazırlanmıştır.
Baktagir (2014) “Kanun Sazında Sağ ve Sol El İçin Yazılmış Teknik Geliştirici Etütler ve Saz
Eserleri” isimli yüksek lisans tezinde her iki elin gelişimine katkı sağlayacak özgün etüt ve saz
eserleriyle icrayı daha zengin hale getirmek amaçlanmıştır.
Hatipoğlu (2016) “Türk Müziği Keman Öğretimine Yönelik Yeni Kaynak Hazırlamada “Beylik
Aranağmelerden” Oluşturulan Çeşitlemelerin Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi isimli
makalede Türk müziği keman öğretim kaynaklarının belirlenmesi amacıyla kaynak taraması
yapılmış, bu kaynaklarının; sayısının yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Daha sonra
araştırmacı tarafından oluşturulan “Beylik Aranağme Çeşitlemelerinin” üsluba-aktarıma-icraya
ve öğretime katkısı araştırılmış ve uzman görüşleri sonucunda Türk müziği keman eğitimine
olumlu katkı sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Bükülmez (2021) “Rast ve Uşşak Makamlarına Ait Peşrevlerin Tahlili Doğrultusunda Türk
Müziği Keman Eğitimine Yönelik Geçki ve Çeşni Etütlerinin Oluşturulması” isimli araştırmada
Türk müziği keman eğitiminde makam, geçki becerisi ile teknik becerinin geliştirilmesi adına
etütlerin oluşturulması amaçlanmıştır.
Kirimlioğlu (2011) “Başlangıç seviyesinde Kanun için etütler” isimli yüksek lisans tezinde
öğrencilerin ilk çalgı eğitimine başladığı sırada teknik kabiliyetlerini bir program gözeterek
geliştirebilmesi amacı taşıyarak etütler bestelenmiştir.
Çit (2014) “Batı Müziği Keman Eğitiminde Türk Müziği Eserleri ve Etütleri” isimli yüksek
lisans tezinde Türk müziğinde seslendirilen “saz eserlerinin” Batı müziği keman eğitiminde
kullanılabilmesi için gerekli materyallerin oluşturulması amaçlanmıştır.
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, Türk müziği keman eğitimi için bestelenen dört adet medhâl formundaki eserin
incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre;
Acemaşîrân Medhâl’de,
• Çargâh çeşnileri (Çargâh ve Acemaşîrân perdelerinde) kullanılmıştır.
• Altere sesler (Buselik ve Nim Hicaz) ve Nim Hicaz perdesi kullanılarak Ferahfeza
makamı duyumu oluşturulmuştur.
• Hüzzam makamına geçki yapılmıştır.
• Dügâh’ta Kürdi, Rast’ta Buselik ve Acemaşîrân’da Çargâh çeşnili kalışları yapılmıştır.
Rast Medhâl’de,
• Yegâh’ta Rast, Nevâ’da Buselik, Rast’ta Acemli Rast, Müstear, Segâh’ta Segâh,
Dügâh’ta Uşşak, Yegâh’ta Rast çeşnileri kullanılmıştır,
• Rast perdesinde Rast çeşnili kalış ve Dügâh perdesinde Uşşak çeşnili kalış, Segâh’ta
Segâh çeşnili kalışları yapılmıştır.
Sûzinâk Medhal’de,
• Nevâ, Nevâ’da Hicaz, Çargâhta Nikriz, Rast’ta Hicaz çeşnileri kullanılmıştır.
• Çargâh’ta Nikriz çeşnili kalış ve Segâh’ta Hüzzam çeşnili kalışları yapılmıştır.
• Neveser makamına geçki yapılmıştır.
• Zirgüleli Sûzinâk makamı kullanılmıştır.
Hicaz Medhal’de,
• Hicaz Hümâyûn ve Hicaz Uzzal makamlarını kullanılmıştır.
• Hüseyni’de Kürdi ve Nevâ’da Buselik çeşnili kalışları yapılmıştır.
• Nişabur, Eviç’te Segâh, Hüseyni’de Uşşak çeşnileri yapılmıştır.
İncelemesi yapılan dört adet Medhâl formundaki saz eserinde legato (bağlı) ve detaşe yay
tekniği kullanılmış ve nüans terimlerine yer verilmiştir.
Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
•
•
•
•
•

Türk müziği keman eğitimi ile ilgili yeni kaynaklar üretilebilir.
Eserler çalışılırken farklı yay teknikleri kullanılabilir.
Eserler farklı tempolarda çalınabilir.
Eserlerde farklı nüans terimleri kullanılabilir.
Eserler Türk müziğinde kullanılan farklı akordlarda icra edilebilir.
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ÇAĞDAŞ DİJİTAL SANAT
Mehmet Akif ÖZDAL1
1 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, 00000003-3148-8988
ÖZET
Günümüze kadar döneminin üslubunu taklit eden sanat, insan doğası ve çağın getirileri
çerçevesinde kültür, teknoloji ve bilim ile beraber şekillenmiş ve kendini yenilemiştir. Bu
kapsamda dönemimizdeki. Yeni iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, bilgi akış yönünü
değiştirmiş ve sanat sınırlarını teknoloji aracılığı ile çağımızda geliştirmiştir. Farklı bir
deyişle Sanat, teknoloji ile melezleştiği nesnesini tamamen dijital imgelere bırakmıştır.
ve İzleyici artık teknoloji kullanıcısı olarak, belli bir teknik altyapıya sahip, eserin bir parçası
ve bir nevi üreticisi haline gelmiş ve. Elektronik ortamda üretilen sanat olarak tanımlanabilen
dijital sanat, çağdaş bilgiyi, bakışı ve şuuru, teknolojiye ilişik teorilerı ve kavramlarları
değiştirmiş ve dönüştürmüştür.
Tarihsel süreçte Çağın gereksinimleri dahilinde farklılaşan sanat ve estetik kavramına
baktığımızda ise Sanatın ve estetiğin tanımını yapmak, hiç bir dönemde tam olarak mümkün
olmamıştır. Her gün taze besin isteyen seyirci; artık hiç bir şeyin saklanmadığı ortamlarda
bireyler arasındaki sınırı aşmış, büyük şehrin kabaresi içinde modernleşen dünyada bireyin
yalnızlığından, topluma karşı yabancılaşmaktan şikayet eder olmuştur. İşte bu insan-makine
iletişim ve bilgi aktarımı içinde, dünya ve birey arasındaki bağlantılar kurulan yeni bilinç ile
sanatçı, eser ve izleyici arasında oluşan ilişkiler düzeyini de tamamen bu devamlılıkla
değiştirmiştir. Ve Dijital sanat, her yeni gelişen sanat biçiminde olduğu gibi benzer biçimde
geniş bir bağlamda çoklu bakışı tercih eden uzun müddetli çalışmalarla sanatçılar tarafından
çağın getirileri dahilinde tanımlanmaya ve sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda
yapılmakta olan bu çalışma dijital sanatın kavramsal ve teorik olarak anlamlandırıla bilirliğini
incelemesi ile birlikte. Kaynak tarama ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yöntemi
kullanılarak, Bu Konuda geçmiş süreçte yapılmış olan veri taramalarının açıklanmasıyla
sonuçlandırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dijital, çağdaş, sanat, teknoloji, resim

CONTEMPORARY DIGITAL ART

ABSTRACT
Art, which imitates the style of its era to the present day, has been shaped and renewed together
with culture, technology and science within the framework of human nature and the benefits of
the era. In this context, our period. The spread of new communication technologies has changed
the direction of information flow and improved the boundaries of art in our time through
technology. In other words, Art has left its object, which it has hybridized with technology,
entirely to digital images. and the viewer has become a part of the work and a kind of producer,
and, now, as a user of technology, has a certain technical infrastructure. Digital art, which can
be defined as art produced in an electronic environment, has changed and transformed
contemporary knowledge, view and consciousness, theories and concepts related to technology.
When we look at the concept of art and aesthetics that has become different within the
requirements of the Era in the historical process, it has never been possible to define art and
aesthetics for a period of time. The audience, who wants fresh food every day, has crossed the
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border between individuals in environments where nothing is stored anymore, decains about
the loneliness of the individual and the alienation of society in a modernized world in the cabaret
of a big city. This human-machine communication and information transfer in the world and
established links with a new awareness between the individual, the artist, the work and the level
of relationship that occurs between the viewer to the continuum has been changed completely.
Digital art, each new art forms emerging in a broad context and multi similarly as in work by
artists who prefer the benefits of the era with the look of long muddetli was tried to be defined
and classified. In this context, this study is carried out together with the study of the conceptual
and theoretical meaning of digital art. It is structured by source scanning and using the logical
reasoning method, resulting in the disclosure of data scans that have been performed in the past
process on this issue.
Keywords: Digital, contemporary, art, rechnology, painting
GİRİŞ
Gelişen teknoloji ile birlikte coğrafi kısıtlamaların azalması, fiziksel engellerin ortadan
kalkması, dijital teknolojilerin ucuzlaması şeklinde etkenler insanlığın hayatında sanatsal ve
kültürel manada farklıkları de beraberinde getirmiştir. Bilhassa dijital teknolojiye yönelik yeni
vaatler ve imkanlar, sıra gelen klasik sanata alan okuyarak, yeni biçimsel sunumların
oluşmasına neden olurken, yeni anlatım biçimlerini de doğurmuştur.
Dijital teknolojilerin merkezinde bulunan bilgisayar, son zamanlarda sanat ve sanat eserini
üretme biçimlerinde farklıklara kapı aralamıştır.
Dijital sanat, bilgisayarların gelişmesi ve grafik işleme yazılımlarının artmasıyla gerçekleşen
bilgisayar devrimi neticesi doğan, kaidelerini, anlatım biçimlerini, karakteristik özelliklerini ve
ahlaki değerlerini diğer sanat dallarında olduğu gibi vakit içinde geliştirerek yerleştirmeye
çalışan bir oluşum olarak dikkat çekmiştir.
Dijital sanat, fizik, matematik gibi bilimlere olan yakınlığından dolayı sıra gelen klasik
manasıyla sanat, sanatçı, sanat eseri ve seyirci kavramlarını değiştirmektedir. Bilgisayar
teknolojisi, ancak baskı, resim, resim, video, müzik ve heykel şeklinde sanatın sıra gelen klasik
formlarını dönüştürmekle kalmamış, web sanatı, yazılım sanatı, piksel sanatı, dijital
sergilemeler ve sanal gerçeklik gibi bütün yeni formların da sanatla ilgili emekler olarak kabul
edilmesini ele geçirmiştir.
Sanat kollarının doğuşu, gelişmesi ve olgunlaşması muayyen bir süreç içinde gerçekleşirken,
dijital sanatın çok hızlı ve kısa sürede gelişmesi, beraberinde belli kavramsal tartışmaları da
getirmiştir. Dijital sanatın, sanat olup olmadığı tartışmasının yanı sıra sanatla ilgili bir akım
olma ihtimali da gündeme gelmiştir.
Bu tartışmalarda net neticeye vakit içerisinde erişilecektir, yalnızca dijital alan reddedilemez
bir sanatsal anlatım biçimi olarak kabul edilmiştir. Bu sanatsal ifade formuna beynelmilel
düzeyde beslenen alaka çoğalırken, tüm dünyada bu tür sanat yapıtlarını sergileyen müze ve
galerilerin sayısındaki artış dikkat çekici boyuta erişmiştir.
Dijital sanatın ortaya çıktığı 1990'lardan günümüze dek olan gelişiminin incelendiği bu yazıda,
dijital sanatın açınma dönemini, karakteristiklerini ve kategorizasyonunu, dünyadan ve
Türkiye’den çalışmalarıyla dikkat çeken sanatçı ve yaratı örneklerini sunmak amaçlanmıştır.
Dijital sanatın kavramsal ve teorik manada ülkemizde örnekleri bulunmasına karşın, hemen
hemen bu alanla ilgili derleyici ve bütünleyici çalışmaların yeterince yapılmamış olması bu
yazının çıkış noktasını oluşturmuştur.
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1. Teknoloji Ve Sanat
21. Asrın sanat dünyası, fizik, kimya, optik, elektronik gibi gittikçe gelişen teknolojiler ile
etkileşime girmiş, internet sanatı, yazılım sanatı vb. Yeni biçimlerin, multimedya vb. gibi
karmaşık tekniklerin ortaya çıkmasına kapı aralamıştır. Bu nedenle dijital sanat çağımızda Son
zamanlarda teknolojiye ve bilgisayara yakınlık duyan sanatçının emek verme alanının
hudutlarını genişletmesi ile birlikte idrak edişini, fikir yapısını ve davranışını değiştirmiştir.
Eski çağlarda teknolojik gelişmelerin sanatla ilgili yaratıyı bu kadar dolaysız ve derinden
etkilediğini söylemek olası değildir. Dijital sanatın temeli olarak düşünülen teknoloji, son
zamanlarda hayatın ve sanatın tüm alanlarına girdiğinden artık çağdaş sanat imalatının sadece
bir aracı olmamakla birlikte ortamı ve medyası vaziyetine gelmiş ve evirilmiştir.
Dijital teknolojiler, yeni ifade biçimleri yaratmakta devrim niteliği taşırken, dijital sanatla
manası güçlenen melez, yapay organizma ve zeka gibi kavramlar daha sık sanatçıları meşgul
etmeye başlamıştır.
Teknolojinin, bilimin ve sanatın buluştuğu noktada muasır söylemler artmış, sanatın bir tür
inceleme nosyonu ön tasarıya çıkmıştır. Bu nedenle Teknoloji ve sanat, tarih süresince
birbiriyle doğru orantılı gelişen ve insanı diğer varlıklardan ayıran iki temel öğe olarak var
olmuştur. Dolayısıyla, bir eserin yaratı sürecinde hızla gelişen teknolojinin varlığı, sanatta
tabiatı yansıtmaktan uzaklaşarak bir deney görüntüsü vermiş olması ile birlikte Sanatçı, başka
araçlarla veya tekniklerle üretmesi olası olmayan sanatsal eserlerini bilgisayar teknolojisini
kullanarak üretmeye başlamıştır.
Bilgisayarın devreye girmesiyle beraber en önce gerçeğin manası, muhtevası, konumu hemen
hemen tümden değişmiştir. Sanallık artık her alanda ve düzeyde yerleşik gerçeğin yerini almış,
sanat muhtevalı imalatta ön tasarıya çıkması ile birlikte. Donanım ve yazılım üstüne temellenen
bilgisayar teknolojisi, daimi yeni ifade biçimleri arayan sanat ile iç içe geçmiş, teknoloji ile
sanatın yakınlaşma hissesi artmıştır.
Teknoloji, günümüzde zaman, hız ve idrak etme biçimlerinde köktencilik değişimlere neden
olmuştur.
20. Asrın son çeyreğinde, bilgisayar teknolojisi ve onu takip eden internet teknolojisi bilginin
idaresini ele geçirmiş, paylaşım ve sanatsal faaliyetlerin en yoğun var olduğu alan olarak kabul
görmüştür.
Son zamanlarda sanatçılar, internet üzerinde sergi açarak mekan sınırlamasına bağlı
kalmaksızın aynı anda bütün dünyaya erişebilmekte, dünyanın her yeriyle bilgi ve sanatsal
aktarım sağlayabilmektedir.
İnternet teknolojisi, insanların sanata katılımlarını ve sanatsal eğitimi kolaylaştırmakta, web
müzeleri yaygınlaşmakta, sanat yapıtlarının görüntülerine ulaşım imkanları alabildiğine
genişlemektedir.
Benjamin, sanat ve teknoloji üstüne 1935’de yazdığı temel ve en tanınmış yapıtı “Tekniğin
İmkanlarıyla Yine Üretilebildiği Çağda Sanat Eseri isimli tecrübesinde, “Sanat yapıtının
tekniğin sayesinde çoğaltıla bilirliği, kitlenin sanatla olan ilişkisini değiştirmektedir
Tekniğin yeniden çoğaltabilme özelliği ile ilkel toplumlarda yüksek kült değere haiz olan
sanatın, halka erişebilir hale geldiğini vurgulamaktadır. Ancak, yine imalat tekniği, yineüretilmiş nesneyi anane alanından koparmakta, bir hayli çoğaltım yaparak, eşsiz bir varoluşun
yerine bir kopyalar çokluğunu koymaktadır. Bu bağlamda Michelle’e göre, mekanik görüntü
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çoğaltma Benjamin’in öne sürmüş olduğu gibi ortaya konan değerin yerine geçerek, dijital
görüntüleme ve yönlendirme teknikleriyle daha ileri gitmiştir.
Son zamanlarda, dijital kopyalama çağı, mekanik yeniden imalat çağının yerine geçmiştir. Bu
biçimde fazlaca sayıda ve ucuza mal edilen tıpkı-basımlar üretilebildiğinde hem sanat
eserlerinin vakit içinde bozulmasına karşı bir önlem alınmış, bununla beraber bu değerli kültür
kalıtları bütün insanlığa mal edilebilmiştir.
Benjamin’in mekanik imalatla auranın kayboluşu düşüncesi, dijital çağda tekrar
soruşturulmaya adım atmıştır.
Auranın kayboluşunda “asıl olan imaj yerini dijital asıl ola kopyalara bırakmış, sanat yapıtının
özgün biriciklik özelliği çoğaltma teknolojisi ile son bulmuştur.
Benjamin'de ananeyle moderniteyi birbirine bağlayan şey “yeniden imalat kavramıdır.
Teknolojik olarak tekrar üretilen sanat, Cadava’ya bakılırsa biricik orijinalin yerine bir kopyalar
çokluğu koyarak, auralı sanat eserlerinin üretiminin temelinin ta kendisini oluşturmaktadır
fikrini öne sürmektedir.
Bu bağlamda şu demek oluyor ki otorite ve sahicilik iddialarını dayandırdıkları, zaman ve
mekandaki tekilliklerini yıkması ile birlikte Artık her yapıt ikame edilebilir olmuştur
Dijital sanat bağlamında Tekniğin lafa gelmiş hali olan teknolojinin kurtarıcı ve diyalektik
işlevinden söz eden Walter Benjamin, bu alandaki ilerlemenin, sanat, toplum ve kültür için yeni
olanaklar sağladığını düşünmektedir.
Dijital Sanat Tekniğinin imkanlarıyla yine üretimi demokratik bir hareket olarak açıklayan
Benjamin’e göre, teknik mutlak ilmi bir olgu olarak değil, hem de sanatsal bir olgu olarak da
değerlendirilmelidir düşüncesini öne sürmektedir.
Aslında bakarsak Dijital bir dosya elektronik yolla depolandığı ve hiç bir öğesine zarar
gelmeden yeniden üretilebildiği için, dijital sanat ‘asıl’ kavramıyla farklı şekillerde sanat
kuramlarıyla ilişki kurmuştur. Kimi sanatçılar kendi dosyalarından ancak tek bir baskı almış,
böylelikle tek bir asıl olan baskıya haiz olurlarken, başka sanatçılar kendi yapıtlarından hududu
olan sayıda çoğaltımlar yapmışlar, bazıları da aleni, herkesin dilediğince kullanabileceği
kopyalar hazırlanması ile birlikte İnternette sergilenen sanat eserleri zati kamunun malı haline
gelmiş ve her insanın izlemesine ve kullanımına açılmıştır.
2. Çağımız Teknolojisi Ve Sanatı
Son zamanlarda, bilgi imalatına dayalı bilgisayar teknolojisi bütün toplumsal hayatın
dinamiklerini işgal etmekte ve her alanda kendine has gerçekliğini hissettirmeyi
sürdürmektedir. Bu konum, insan dışında yeni bir bilgi gücünün ortaya çıkışını sağlamış ve
toplumsal yapı içerisinde üretilen sanatı da diğer disiplinlerle mecbur bir ilişki kurma haline
getirmiştir.
Bilişim teknolojileri, sanatta yeni açılımlar ve oluşumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Öyle
ki, dijital teknolojideki hızlı gelişmeler web sanatı, resim-video şeklinde daha önceki ve yeni
medya sanatlarını bir arada kullanarak yeni medya sanatları olan yazılım sanatı, multimedya
sanatı, e-posta sanatı ve sanal dünya performansını ortaya çıkarmıştı (Yıldırım, 2012,58).
Dijital dönemin gelişmeleri içinde sanat da kendine yer edinerek geniş kitlelere erişmeyi
muvaffak olmuştur.
Özünde bir gerçeklik yanılsaması olan sanat son zamanlarda hemen hemen tümden sanal bir
boyutta karşımıza çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında sanat, bir anlamlandırma dizgesi olarak
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yeni zihni çağrışımların tetikleyicisi haline dönüşmüş ve fast-food tüketimine koşut olarak
zaman-değerli bir sanallığın tuş basım hızıyla belirlenen anlığına hapsedilmiştir. Bilgisayarın
devreye girmesiyle birlikte gerçeğin manası, muhtevası, konumu hemen hemen tümden
değişmiştir.
Sanallık artık her alanda ve düzeyde yerleşik gerçeğin yerini almıştır
Dijital Sanat, Yeni Medya Sanatı veyahut Sayısal Sanat benzer biçimde kavramlarla tanımlanan
günümüz sanatı, yalnızca ananesel formlarını sanal dünyaya dönüştürmekle kalmamış, bu arada
yeni formları, sanat dilini ve yeni sunum alanlarını da oluşturmuştur.
Bu doğrultuda sanatın artık, ananesel olandan ayrıştığını, tekrar tanımlanması ve
temellendirilmesinin yapılması mecbur hale geldiği dile getirilmektedir.
3. Klasik Sanattan Dijital Sanata
Klasik sanat ve bilgisayar teknolojisinin yollarının kesişmesiyle var olan dijital sanatın hem
teknik bununla beraber estetik istikameti, var olan sanat biçimlerinden türemiştir. Teknolojik
gelişmelerle birlikte devamlı olarak kendini yenileyen sanat, teknikleri karışmasını sağlayarak
yeni oluşumlar aramaya başlamış, yeni sanat akımları daha önceki sanat dallarına alternatif
oluşturmuştur. Sanatçının ele geçirdiği teknolojik imkanlar gittikçe Klasik sanatın hudutlarını
zorlamıştır.
Başlangıçtan beri sanatçılar sanat yapıtlarını üretirken çağın teknolojisini kullanarak malzeme
zenginliği sağlamışlardır.
Geçmişten günümüze sanatsal imalat “Klasik metot”, “mekanik yeniden üretim” ve “dijital
metot” olmak suretiyle üç evrede ele alınabilmektedir.
Klasik metotlarla üretilen yapıtların biricik ve özgünlükleri mekanik yine üretim yollarıyla son
bulmuştur.
Endüstri Devrimi ve mekanizasyonun gelişimiyle beraber olan teknik gelişmeler, 1830’larda
resmin bulunuşuyla tekrar-üretim ve kitle iletişiminin imkanlı vaziyete gelmesi klasik
metotlarla üretilen yapıtları daha geniş kitlelere eriştirmiştir.
Bilgisayar aracılığıyla ve sayısal yoldan imge üretimi ve sanal yapıtlar üretme son zamanlarda
dijital yolla beraber yaygınlaşmıştır.
Ancak, bilgisayar sanatını kabul etmede, başlangıçta Klasik sanat ve mekanik yine üretim
toplumları oldukça isteksiz olmuştur. Dijital hızla gelişen teknolojinin gelişmesiyle, muasır
sanat tarihinin klasik manada, dijital sanat bağlamında uyarlanması zaruri hale gelmiş,
mühendisler, programcılar ve sanatçılar ortak çalışarak sanat ürünlerini yaratmaya
başlamışlardır.
Benjamin, yeni oluşumların temellerinin daha önceki tekniklerin içinde atılacağı yasasına
inananlardandır, çünkü portre resmin geliştirdiği bakır-gravür baskının (mezzotint) dayandığı
çoğaltma (reprodüksiyon) tekniği yalnızca sonradan yeni resim tekniğine bağlanabilmiştir
Dijital sanat, klasik araç ve türlerin görünümünü taklit etmektedir. Başka bir deyişle, bir
görüntünün üretiminde dijital araçların hangi derecede rol oynadığı ve dijital olarak çalışmanın
ne vakit tertip ettiğini bir çok zaman söylemek zor olsa gerek. Ayrı olarak, yaygın inanış, Klasik
ve dijital sanattan hangisinin nerede başlayıp nerede bittiğinin bilinememesidir
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Sanatta teknolojik determinizmden yana olan argümanlar, bu içeriğin, sanatçıların o yapıtları
yaratmalarına olanak tanıdığı olan teknolojinin gelişmesi olduğunu duyuru etmişlerdir.
Yeniden de sanata uygar kültürün bir yaratıcı yansıması olarak bakacak olursak, dijital sanat
çağdaş sanatın bir alt-kümesi olarak değerlendirilebilmektedir
Dijital teknoloji ile biçimlenmeye başlamış olan son zaman sanat yapıtlarında sayıların,
sembollerin, sanal tarz, ifade ve kurguların çoğalmakta olduğu gözlenmekte, yazılım,
animasyon şeklinde yapıtlar dijital sanat olarak nitelendirilmektedir.
Dijital çağda sanat yapıtı üretiminin kolaylaştığını söylemek olası değildir, şu sebeple alt
edilmesi şart olan zorlukların, ihtiyaç duyulan bilgi ve uğraşı faaliyetinin artabileceği ve tekrara
gitmeden imalat yapılması gerektiği bilinmektedir.
Aslına göre hiçbir teknolojik buluş toplumlardan ayrı düşünülememektedir.
Toplumun içinde bulunmuş olduğu vaziyete göre, ihtiyaçlarına bakılırsa ve sahip olduğu üretim
maddelerine göre şekillenmektedir
Dolayısıyla denilebilir ki, teknolojik imalat toplumsal olgunun bir parçasıdır, dijital teknolojiler
de yeni bir emele hizmet etmektedir ve toplumsal, kültürel, ekonomik neticeleri içermektedir.
Pek çok küratör ve eleştirmen, dijital sanata resim, sinema ve videonun mekanik ve elektriksel
süreçlerinin evrimci bir gelişmesi gözüyle bakmaktadırlar. Bu yaklaşım, resmin desen ve
resimden gelen bir evrim sürecinde ortaya çıktığını ileri devam eden daha geniş kapsamı geniş
bir tarihsel perspektifin parçasını oluşturmaktadır.
Sinema, resimden sonraki evrimde mantıksal olarak atılmış bir adımdır; videonun da film
teknolojisinin yerine geçmiş olduğu düşünülebilir. Keza internet de, en iyi örnekleri radyo ve
televizyon olan kitle yazışma araçlarının gelişkin bir örneği sayılabilmektedir.
Çağımız sanatının en önemli özelliklerinden biri, sanat muhtevalı disiplinlerin arasındaki
ayrımın ortadan Kalkmış olmasıdır.
Filmler resimler içerebilmekte, videolar film muhtevasından ve resimlerden istifade
edebilirken, web metin, görüntü, ses ile video ve animasyon şeklinde vakit-tabanlı iletişim
araçlarıyla bağ kurabilmektedir.
Dijital sanatın öncülü olan etraf sal sanat, kavramsal sanat, beden ve gösteri sanatları, onlara
klasik sanat kalıplarıyla yaklaşımı olanaksız kılsa dahi son zamanların dinamiklerinin
kavranmasında etkin bir role haizdir.
Sanatçılar klasik sanatta da muasır sanatta da kendi ifadelerini başka bir nesneyle aktarma
ihtiyacını duymuşlardır.
4. Dijital Sanatın Gelişimi
Yeni medya teknolojilerini kullanan sanat projeleri, muhtevada ve uygulamada hem toplumsal
bununla birlikte matematik, fizik bilimlerinin tezlerinden, belirtilerinden, verilerinden istifade
etmekte, bu olgulara sanat muhtevalı manalar yüklemekte, modern bilgiyi, bakışı ve şuuru,
teknolojiye içkin teoriler ve kavramlarla değiştirmekte, dönüştürmektedir.
Bu dönüşüm esnasında, ansızın fazla sanatsal biçimi yahut teknik anlatımı bir arada
kullanabilen dijital sanat, her yeni gelişen sanat biçiminde olduğu benzer biçimde geniş bir
bağlamda ve çoklu bakışı seçenek eden uzun soluklu teorik çalışmalarla tanımlanmaya ve
sınıflandırılmaya çalışılmaktadır.
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Dijitalize olmuş yenidünyanın sanatı olarak kabul edilen dijital sanat, genel manada dijital
teknoloji ile üretilen sanal nesnelerin güzel duyu değerlerle kurgulandığı sanat biçimine
denmektedir.
The Digital Art Practices & Terminology Task Force (DAPTTF) tarafınca 2005 seneninde
hazırlanan “Dijital Sanat ve Baskı Sözlüğü”ne bakılırsa, dijital sanat, “bir veya daha fazla dijital
işlem veya teknoloji ile yaratılan sanat” (Johnson ve Shaw, 2005, s.10) olarak
tanımlanmaktadır. Çizgen ise, matematiksel olarak 0 ve l’lerin oluşturduğu yeni teknik dille
ekranda geliştirilen görselin grafik programlarla veya hususi yazılımlarla başlamış olan
hayatına ve bu altyapının yeni bir teknik araç olarak sanatla ilgili anlatıma, imalatlara
yansımasına dijital sanat demektedir
Dijital sanat imalatında, hızla gelişen teknolojinin yanı sıra sanatın öteki alanlarında olduğu
gibi, nokta, çizgi, ışık, form, doku, renk vb. Temel sanat öğeleri kullanılmakta, fikir hudutlarını
aşan bir hayal gücü, yaratıcılık gerekmektedir.
Ayrı olarak, bilgisayar kullanması, programlara ve dijital sanatın üretileceği resim makinesi,
video kamera, tarayıcı gibi araçlara da gereksinim duyulmaktadır.
Dijital sanat, bilgisayar destekli bir sanat formudur. Dijital sanat, fraktal sanat benzer biçimde
tamimiyle bilgisayar destekli olabileceği benzer biçimde, taranmış resimler örneğinde
görüldüğü gibi başka kaynaklardan alınmış da olabilir.
Dijital sanatın uygulayıcısı olan sanatçılar, taranmış olan çeşitli tekniklerdeki resimleri
bilgisayar programlarını kullanıp değiştirerek yeni ürünler ortaya koyabilirler
Dijital sanat, bilgisayar sanatı veya bilgisayarlı sanat olarak da isimlendirilmesine karşın, bu
terimler kapsamı tam olarak karşılamamakta, ancak bilgisayar, dijital sanat içinde fazlaca
ehemmiyetli bir yere haiz bulunmaktadır.
Dijital sanat denildiğinde karşımıza oldukça geniş bir çalışma alanını ve periyodu kapsayan bir
kavram çıkmaktadır.
Bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı ilk grafik tertip etmelerden, klasik sanat formlarının
(resim, heykel, resim vb.) hudutlarının genişletilmesi, yine üretilmesi, kopyalanması, çoğaltımı
ve arşivlenmesi için kullanılmasına; günümüz mühendislik inşası, etkileşimli reel/sanal
ortamlara yahut yapay zekanın inkişaf sürecini ve neticelerini ortaya koymaya yönelik projelere
dek hemen hemen bütün çalışmalar dijital sanat başlığı altında tanımlanmaktadır.
Bilgisayar, dijital sanat imalatında klasik manada bir yardımcı araçtan olmazsa olmaz bir ortak
yaratıcı konumuna kadar uzanmaktadır. Bu bağlamda dijital sanat içerisinde bilgisayar ancak
ifadeyi somut bir biçimde anlatmakta kullanılan, bir ressam için tuval, fırça yada boya benzer
biçimde bir yardımcı araç değil, hem de imalat sürecine iştirak eden bir yaratıcı konumuna
erişmiştir.
Christina Paul, dijital sanat örneklerinin öncelikle “bilgisayar sanatı” olarak adlandırıldığını,
daha sonrasında “çoklu medya (multimedya) sanatı” isminin kullanıldığını, bugün gelinen
noktada ise tüm bu çalışmaların “yeni medya sanatı” olarak bilindiğini belirtmektedir (Paul,
2008, s.7). Dijital sanat veya Paul'un tanımıyla yeni medya sanatı, çoğu zaman öncülü sanat
formlarıyla ortak kavramlara değinmektedir.
Dijital sanat, hem çağdaş sanata karakterini veren kavramsal alt yapıyı paylaşmakta hatta
genişletmekte- bu arada toplumsal ve matematik bilimlerin verilerini sanatla ilgili sürece
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katmaktadır. Bunun yanında bu sanat biçimi, yapıt ve denetimleme için de yeni olanaklar
yaratmaktadır.
Dijital sanat, interneti, ağ irtibatlarını, örneksiz yazılımları, sanal gerçekliği, sanal ortamları,
yapay hayatı ve organizmaları, GPS teknolojilerini, data tabanlarını, robotları, bedene takılan
başlıkları, protezleri, makine uzantılarını kullanılmakta, yapay zeka, data görüntüleme ve
haritalama, hiper-metinsel (hypertextual) anlatılar ve oyunlar dijital sanat yapıtı olarak kabul
edilmektedir.
Klasik sanat eseriyle aksine son zamanlarda insan tarafınca idrak eden biçimiyle sanat yapıtı
aynı şey değildir.
Temel tarz, teknoloji ile insan tarafınca algısal, romantik, zihni, fizyolojik ve içsel hale
getirilmiştir.
Teknolojinin sanatsal etkinliğe katıldığı dijital sanatta tecrübelenme, hem zihni aynı vakitte
fiziksel bir eyleme dönüşmüş, bütün duyuları içerisine almaya başlamıştır. Dijital sanat,
temelde adamın etrafıyla, bilgiyle, teknolojiyle, estetikle ve bunların neticesinde öz şuuruyla
olan etkileşimini sorgulamaktadır.
Bu etkileşim içinde sanatla ilgili ifadenin rolü, bünyesinde barındırdığı mana çeşitliliği ve
eyleme dönük yönelimleriyle, tıpkı kavramsal sanatta olduğu şeklinde ehemmiyet taşımaktadır.
Sanat eseri, çoğu kez izleyicinin katılımı ile başlayan, interaktif yollarla devam eden, doğrultu
değiştiren, sonlanan yahut sonsuz bir sürece dönüşen bir hal alabilmektedir. Dijital sanat, ara
ara değişen teknolojinin, ara sıra de kavramların hudutlarını zorlayarak sanat olgusunu başlı
başına bir tecrübelenme olarak gören felsefeye daha da fazla yaklaşmaktadır.
Eserler, bilgisayar programlarıyla ele geçirilebilen rasgel eleştirme/tecrübelenme işlemiyle
üretilerek, internetle beraber sanat eserinin sanatçının tekelinden çıkartılarak
demokratikleştirilmesini ele geçirmiştir.
Dijital sanatın ağırlıklı dağılma mecrası internettir. İnternet, insanların gün geçtikçe gittikçe
artarak üretilen bilgiyi gizleme, paylaşma ve yetişme istekleri hemen sonra ortaya çıkmış bir
teknolojidir. Dijital sanat, genel olarak internette dağılmış olduğu için, bu sanat dalı teknoloji
yatkını muayyen bir kitle tarafınca daha yoğun bir biçimde bilinmekte ve kabul edilmektedir.
Ancak şu da bir gerçektir ki, günümüzde dijital sanata yönelik pek fazlaca önemli sergi, önemli
sanat galerilerinde yapılmış ve sanatseverlerce alakayla izlenmiştir. Dijital sanat eserleri,
müzeler, müesseseler ve özel koleksiyon erler tarafından toplanmaktadır. Ancak, dijital sanat
eserlerini toplanması, sunumu ve savunması, sanal müze, mülkiyet ve telif hakkı şeklinde
mevzular hali hazırda tartışılmaktadır
5. Dijital Sanat Çerçevesinde Ürün Oluşturma
Bilgisayar, resim, video, internet, yazıcı, tarayıcı, çizim, hesaplama ve ölçülendirme cihazları
şeklinde muhtelif araçlar ve ortamlar dijital hızla gelişen teknolojinin temelini oluşturan
gelişmelerdir.
Bu araçların yanı sıra resim işleme, resim yapma, 3 boyutlu imaj ve animasyon üretme
programları dijital eserlerin üretiminde kullanılmaktadır.
Pek oldukça sanatçı halen geleneksel şekilleri kullanarak eserlerini üretirken, bazı sanatçılarda
geleneksel araçlarda bulamadıkları yaratıcı fırsatları gördükleri için dijital aletlere
yönelmişlerdir.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 331

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Dijital teknolojilerle beraber sanatçıların haiz oldukları biçimler artarken, içinde bulunduğumuz
teknoloji çağını yansıtan modern eserler üretme şansı da onları etkilemektedir. Ayrıca sanatçı,
farklı uzmanlık alanlarından kişilerin bir araya geldiği ekiplerle birlikte de çalışabilmektedir.
Örneğin mühendisler, bilgisayar programcıları, ses teknisyenleri ve mimarlar dijital sanat
içinde etkin bir role haiz bulunmaktadırlar.
Yazılı metinle, ses ya da video kayıtlarıyla meydana getirilen kolajlardan, karmaşık
matematiksel fonksiyonlar vasıtasıyla kurgulanan görüntü veya seslere kadar günümüzde
sanatla alakalı üretim anlamında geniş bir olanaklar kümesinin var olduğu görülmektedir.
Dijital çalışan sanatçıların ve bilim adamlarının bir başka çalışma alanını da, sanal ömür, sanal
dokunma, dokunsal hissetme, sanal koku ve tat oluşturmaktadır.
Dokunmanın yasak olduğu sanat içerikli eserlere dokunulabiliyormuş, kokusu alınamayan
nesnelerin ise kokusu varmış hissi vermek adına çalışmalarını ve araştırmalarını
yürütmektedirler.
6. Dijital Sanat Ve Sınıflandırma
Dijital sanat gibi yeni sanat biçimleri gelişirken, çoğu kez tanımlayıcı bakış açısıyla beraber
yapılmaktadırlar.
Bu yüzden, yapılan tanımlamalar ehemmiyet kazanmakta, Christina Paul’un kitabı “Digital
Art”, bu sanat biçimin muhtevasının tanımlanmasında ve sınıflandırılmasında önemli yapı
taşlarından biri olarak kabul edilmektedir.
Paul’a kıyasla, dijital sanata yönelik sınıflayışı ehemmiyetli ayrımlardan biri, değişen
teknolojinin “araç” ve “ortam” bulunmasına yöneliktir.
Resim, baskı, heykel veyahut müzik gibi klasik sanat nesnelerinin oluşturulması için bir
“vasıta” olan dijital teknolojiler, üretilen, saklanan ve sadece dijital formatta sunulan,
etkileşimli veya katılımcı özelliklerini kullanan dijital teknolojiler için “ortam” olarak
kullanılmaktadır.
Paul’a nazaran, bu iki tür dijital teknoloji kullanımının ana özelliklerinin bir bölümü iştirak
etmesine karşın, dışavurumları ve güzel duyu ifadelerinde farklılıklar bulunmaktadır. Bu iki
kategoriyi net bir sınıflama olarak değil, bir melez tür olarak görmek gerekmektedir. Dijital
tekniklerin sağlamış olduğu olanakların çeşitliliği, sanatçılara bu tarz şeyleri araç, ortam yada
konu olarak kullanabilme tarzı yaratmıştır. Dijital sanatın daha iyi anlaşılabilmesi için şart olan
sınıflandırma bu çalışmada,
Paul’un “Digital Art” kitabı temel alınarak yapılmaktadır.
7. Araç Olarak Dijital Teknolojiler
Her geçen gün daha çok sanatçı resim, çizim, heykel, resim şeklinde alanlarda yapıtlarını
üretmek için dijital teknolojiyi bir araç olarak kullanmaktadır. Bir takım vaziyetlerde yapıtlar,
dijital ortamın ayırt edici özelliklerini ve estetiğini yansıtırken, bir takım vaziyetlerde ise bir
sanat yapıtının dijital süreçte üretildiği belli olmamaktadır.
Bilhassa, resim alanında kullanılan dijital teknolojilerle oldukça fazla yönlendirme yapılmakta,
resim, resim, grafik, heykel benzer biçimde değişik sanat biçimleri içinde bir kombinasyona
gidilerek kolajlar üretilebilmektedir. 20. Asrın başlangıcında Kübist, Dadaist ve sürrealistlerin
kullandığı kolaj, montaj, kurgu ve kendine mal etme tekniklerinin dijital teknoloji ile gelişmiş
ve kolaylaşmış olduğu dikkat çekmektedir.
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8. Dijital Baskı Ve Resim
Dijital sanat ile ilgili sıkça düşülen yanılgılardan biri kavramın “dijital resim” ile
karıştırılmasıdır. Resim sanatının imalat tekniklerinin tamimiyle dijital teknolojiye kayması,
resimlerin çokça manipüle edilerek, ele geçirilmiş çalışmaların resim tanımı dışına çıkması,
dijital sanat ürünlerinde resmin kullanılması şeklinde nedenler bu karmaşanın oluşmasına sebep
olmaktadır. Ancak dijital sanat ürünü oluşturma, kendi başına bir uygulama alanıdır ve bu
alanda resim kullanılabildiği şeklinde, resim kullanılmadan da dijital sanat yapıtı
üretilebilmektedir.
Dijital sanatın ilk örnekleri, baskı kalemli veyahut nokta vuruşlu yazıcılardan alınmış basılı
görüntülerden ya da bilgisayar ekranlarının resimlerinden oluşmuştur. Baskılar, bir masaüstü
yazıcıda basılan minik formatlı dijital resimden, boyu ve genişliğiyle çeşitli ebatlardaki özel
baskılara dair pek çok forma bürünebilmiştir.
Ayrı olarak, ortaya çıkan görüntü, serigraf benzer biçimde baskı alma metotlarıyla bitirebilmiş,
klasik çizim ve resim medyasıyla eşleştirilebilmiş yahut enstalasyonlar, heykeller veya video
gösterileri gibi birleştirilebilmiştir.
Son zamanlarda, çeşitli boyutlarda, resim kalitesinin altında veya üzerinde, direk bilgisayardan
alınabilen negatif-pozitif film kaydedici ve çeşitli ebatlarda karta baskı olarak kayıt yapabilecek
pek çok yazıcı türü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra elektronik posta kanalıyla yapıtlar
dağıtılabildiği şeklinde, internet sitesinde de sergileme yapılabilmektedir. 1980’lerde ilk
örnekleri dikkat çeken ancak 1990’ların ikinci yarısından sonrasında yaygınlaşmaya başlamış
olan dijital klasik resimcilik geleceğin resimciliği olarak görülmüştür.
Dijital klasik resimcilik, görüntünün dijital resim makinesiyle yazımlanması veya negatif,
pozitif kart baskılarının taranması, bilgisayar ortamında görüntüler üzerinde farklık yapılması,
renk, doku, yazı girilmesi ve ele geçirilmiş işlenmiş bu görüntülerin çıkışını alma işlemlerinin
tamamını kapsamaktadır.
Dijital resimci lik, müddetsiz bir işleme, yönlendirme, depolama ve iktibas olanağına haiz
görülmektedir. Son zamanlarda muhtelif kitle kontakt araçlarında karşılaşılan görüntülerin
büyük bir çoğunluğu, bilgisayarda işlenmiş yada oluşturulmuş görüntülerden oluşmaktadır.
Resimlerin dijital enformasyon biçiminde kaydedilmesiyle, bu süreç yoktan mevcut görüntüleri
üretebilir hale getirmiştir.
Dijital görüntülemenin temelinde, klasik tekniklerden dijital teknolojiye sanatçılar
çalışmalarını üretirken resimden fazlaca yoğun bir şekilde yararlanmış, reel hayatta aslı
olmayan karma resimler üretmişlerdir. Bilgisayarda üretilmiş karma resimlerin liderleri içinde
yer alan aktivist sanatçı Nancy Burson, yeni dijital teknolojiyi yaratıcı bir halde kullanmıştır.
Burson, “Seeing and Believing: The Art of Nancy Burson” (Görme ve İnanma: Nancy
Burson’un Sanatı) isimli retrospektif sergisiyle ismini duyurmuş, “Warhead I” (Savaş Başlığı
I) benzer biçimde siyasi duyarlılığa sahip emekler üretmesinin yanı sıra, “morphing” (tarz
değiştirme) ismi verilen bir veri tabanından diğerine eritme yoluyla fark cinsiyet ve ırklardan
oluşan kompozit portreler yaratmıştır. Bilim insanlarının genleri değiştirmesi şeklinde, o da
ironiden uzak, üzücü bir perspektiften idrak edebilen kendi portrelerini oluşturmuştur.
Burson, hem klasik klasik resimcilik bununla beraber dijital teknolojileri kullanarak, kültürel
değerlere alan okuyan ve görsel idrak etmenin hudutlarını kontrol eden, sanat ve bilim
arasındaki pek fazlaca irtibatı keşfederek, görsel bilginin değişe bilirliğini gösteren manipülatif
bir sanatçı olarak tanınmaktadır. Burson’dan sonrasında Matiesse ve Picasso benzer biçimde
sanatçıların yapıtlarıyla kompozit görüntüler üreten Lillian Schwartz, çoğunlukla karma ve

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 333

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

kolaj yapıtlar üreten Robert Rauschenberg, fiziksel gerçekliklerin temsili olmayan görüntüler
üreten Andreas Müler-Pohle benzer biçimde sanatçılar dikkat çekmektedir.
Dijital resimler sayıların kombinasyonunda oluşmakta, resimde meydana gelen her türlü dijital
değişim resminin değişmesine neden olmakta ve bu durum manipülasyon olarak
değerlendirilmektedir.
Yönlendirme uygulamalarının yeni dijital teknolojilerle kolaylaşması nedeniyle, post
fotoğrafçılıktan laf edilmeye başlanmıştır.
Post resimcilik de, gerçek ve hayal gücü birbirine karışmaktadır. Kimin çekim yapmış olduğu
değil, olayın ne biçimde kurgulandığı önem kazanmaktadır. Harbiden daha reel, mistikten daha
mistik olaylar kısaca hipergerçekler yaratılmaktadır. Görüntüleri üretme ve işleme imkanlarının
gelişmesi ve post resim hayal gücünün artmasıyla, sahneler reel hayattaki yönergelerinden daha
bağımsız olmaya başlamışlardır.
Gerçeküstü birleştirmeler veya klasik görüntülerde değişiklik yapan sanatçılar, resimciliğin
geleceğini belirleyen örnekler sunmaktadırlar. Bunlar içinde bilgisayarda resimleri birleştiren
James Porto, bir resimciden oldukça plastik operatör benzer biçimde adamla hayvanı birleştiren
fantastik portreler üreten Daniel Lee, stüdyosunda reklam ve ticari resim üreten Raymond
Meier, ansızın fazla görüntüyü bir araya getirerek yeni kompozisyonlar oluşturan Charly
Franklin, bir hayli resim tarzında, daha fantastik emekler üreten Frank Horvat, biçimsel
değişimler yaratan Inez van Lamsweerde, resim ve resmi birleştirerek mitsel öyküler anlatan
Allessandro Bavari, Meksikalı resimci Pedro Meyer, resim ve resmi bilgisayarda bir araya
getiren Maggie Danon, resim üstünde renk sel oynamalar yapan Lütfü Öz günaydın, insanı ve
etrafını sorgulayan Adnan Ataç, düşsel kurgular icra eden Reha Bilir, klasik ve dijital
teknolojiyi karıştıran ve düşünceyi ön tasarıya alan Sadık Demiröz, disiplinler arası yaklaşımı
ağır basan Orhan Cem Çetin, resim tabanlı dijital sahneler üreten İlke Verel, resim ve karışık
teknik kullanarak kavramsal emekler üreten Tahir Ün, fantastik resimler üreten Mehmet Turgut
sayılabilmektedir
9. Ortam Olarak Dijital Teknoloji
Enstalasyon (yerleştirme), film, video, animasyon, internet ve ağ sanatı, yazılım sanatı gibi yeni
olan veya geçmişi oldukça uzun olmayan sanat türleri, dijital teknolojileri sanat yapıtlarının
üretilmesinden sunumuna kadar dijital bir platform olarak görmektedir. Dijital formatta sunulan
bu sanat türleri, etkileşimli, dinamik, kişiye hususi olabilmekte, katılımcı özellikleri ile çoğu
kez ön tasarıya çıkabilmektedirler.
Dijital sanat türleri, teknolojileri “ortam” olarak kullanırken, bu ortamın olanaklarını,
imkanlarını, özelliklerini araştırmakta ve bulunan yeni teknikleri sanatla ilgili emellerle
sunmaktadır.

10. Sanal Gerçekçilik
Sanal gerçeklik, bilgisayar üstünde üretilen, katılımcılara gerçekmiş hissi veren, etkileşimli bir
ortam imkanı sağlayan, 3d izlenebilen bir sanat alanının yaratılması olarak
değerlendirilmektedir.
Bilim kurgu filmlere konu olarak yaygınlaşmaya başlayan sanal gerçeklik, gerçek dışı 3d bir
uzaya erişme ve dolaşma fırsatı sunmaktadır. Bilhassa oyun ve eğlence dünyasında daha çok
uygulama imkanı gören sanal gerçeklik, tıp, mühendislik gibi alanlarda da ilmi emelli
kullanılmaktadır.
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Sanal gerçeklik kavramının ilk ortaya çıkışı 1950'lere Ray Bradbury’ye ve William Gibson'a
uzanmakta, zaman arasında siberuzay (cyberspace), yapay gerçeklik (artificial reality), sanal
dünya (virtual World), sanal muhit (virtual environment) benzer biçimde fark terimler
kullanılmaktadır.
Sanal gerçeklik teriminin ortaya çıkışı ise 1980’lerin sonunu bulmuştur. Bu terimi ilk kez
1989'da bir bilim insanı olan Jaron Lanier kullanmıştır.
Lanier’den günümüze sanal gerçeklik oldukça ileri bir düzeye erişmiş, görsel ve işitselin yanı
sıra koku, nem ve dokunmak gibi duyulara da hitap edilecek düzeye erişmiştir. Kullanıcı,
bilgisayarların yaratmış olduğu bu ortamda istediği yere gidebilmeli, başka bir deyişle
kontrolün kendi elinde olduğunu hissetmelidir. Sanal gerçeklik teknolojisinde bu amaçla
yüksek performanslı ve gelişmiş grafik gücüne sahip bilgisayarlar ile insanı bilgisayar ortamına
taşıyan elektronik antet, hususi data eldiveni, gözlük yada bütün vücudu kaplayan bir elbise
kullanılmaktadır. Genişletilmiş gerçeklik ismi verilen sistem ise, temelde, başa takılan bir
gösterici, izleme aleti ve taşınabilir küçük bilgisayardan oluşmaktadır.
Bu donanımlar yardımıyla insanın hareketleri ile ilgili bilgiler hatıranda bilgisayara
aktarılmakta yahut dokunma, fizyolojik özelliklerini hissetme ve etraftaki sesleri duyma
duyularını da kapsayacak halde katılımcı kendini ortamın içinde hissedebilmektedir.
Bu şekilde insan ile bilgisayar ortamındaki 3d dünya içinde gerçek ortamdakine benzer bir
kontakt kurulmaktadır.
Sanatçılar sanal ortamın boşluğunu reel olmayan nesnelerle doldurarak yeni bir gerçeklik
kategorisi sunmaktadırlar. Sanal gerçeklik dalında lider Kanadalı sanatçı Charlotte Davies, 3d
imaj, hareket edebilir beyaz perde sistemleri ve interaktif anlatının lider isimlerinden Jeffrey
Shaw, elektronik medya üstüne yoğunlaşan Agnes Hegedüs, sosyal ve kültürel mevzuları ele
alırken etkileşimli 3D sanal gerçekliği kullanan Tamiko Thiel gibi isimler sayılabilmektedir.
Aya Iltihabı Müzesi'nde oluşturulan sergide yer alan Fransız sanatçı Mathieu Briand'ın “Sanal
Gerçeklik Kaskları”, Avustralya’da yaşayan ressam Füsun Sağlam’ın Sydney Macguiriew
Üniversitesi’nde “sanal ve sanal gerçeklik ilişkisi” üstüne çalıştığı projesi şeklinde çalışmaların
yanı sıra, Avatar, Dünyanın Merkezine Yolculuk, Shrek şeklinde vizyona giren üç boyutlu
filmler devletimizde sanal gerçeklik teriminin yerleşmesinde etken olmuştur.

METOT VE YÖNTEM
Çalışma kaynak tarama yolu ile yapılandırılmış ve mantıksal akıl yürütme yolu kullanılarak,
Bu Konuda geçmiş süreçte yapılmış olan veri taramalarının açıklanmasıyla yapılandırılmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA
Bilgisayar yazılım ve donanımını kullanarak elektronik ortamda görsel yada işitsel sanat
yapıtlarının imalatı olarak görülen dijital sanat, bilim ve teknolojiyle oldukça sıkı biçimde iç
içe geçmiş bir sanatsal anlatım biçimidir.
1980’li senelerden itibaren örnekleri görülmeye süregelen bir olgu olarak çok hızlı bir inkişaf
göstermiş, dijital teknolojiler sanatsal imalatın olmazsa olmaz araç ve ortamlarından biri haline
gelmiştir.
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Dijital sanat yeni gelişen bir sanat muhtevalı ifade biçimi olarak görülmesine rağmen, temelde
resimcilik sanatın teorik altyapısı ve teorileri üzerine temellenmekte, heykel, resim, grafik
benzer biçimde hem resimcilik hem de yeni dijital ifade biçimleri bir arada
harmanlanabilmektedir.
Bununla beraber dijital sanat, bir vasıta ve ortam olarak kullanılan dijital teknolojiler vesilesiyle
simülasyon, yapay ömür, yönlendirme, etkileşim gibi değişik anlatım sal muhtevalarla kendini
zenginleştirerek farklılaştırmaktadır. Dijital sanat ve yapıtlarını daha iyi kavrayabilmek için,
dijital teknoloji ve modern sanat ilişkisini, yapıtların iyi mi ve hangi teknolojilerle üretildiğini,
dijital sanatçının iç dünyasını ve anlatım tarzını irdelemek gerekmektedir.
Son zamanlarda dijital görüntüleme ve fotoğraf, dijital heykel, dijital enstalasyon, performans,
müzik ve ses, animasyon, sanal ve genişletilmiş gerçeklik, internet ve ağ, film ve video
çalışmaları kendi başına yahut web üzerinde yaratılan etkileşim ortamı ile açılan sanatla ilgili
imalat biçimlerine dönüşmüştür. Christiane Paul’un yaptığı bu sınıflamanın dışında dijital sanat
ve elektronik ortamda üretilen sanat kapsamı altında foto grafik yönlendirme, çoklu ortam
projeleri, dijital fotoğraf, fractal sanat, algoritmik sanat, etkileşimli sanat, sistemler sanatı,
dijital şiir, dijital efektler, video oyun sanatı, px sanatı gibi fark isimler altında değişik anlatım
biçimleri kategorize edilebilmektedir.
Dijital sanat benzer biçimde geniş bir alanı kapsayan bu yazı, 21. Asrın sanat akımlarını
etkileyen değişik sanatsal anlatım biçimlerini, dijital teknolojiler vesilesiyle üretilen değişik
türlerin birbiriyle ilişkisini ve etkileşimini, sanat muhtevalı imalat yollarını izah ederek, dijital
sanata yönelik kavram karmaşasına belginlik getirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda, günümüz
teknoloji çağının sanatı olarak değerlendirilen dijital sanat, resimcilik sanat kalıplarından yola
çıkarak, aidiyeti olmayan fark ve düşsel kimlikler yaratan, bilgisayar oyunlarını kendi
yönlendiren, sanal topluluklar kuran, var olan kalıpları yıkmaya yada yeniden üretmeye çalışan,
işlem selliğin estetiğini yaratan ve bu amaçla bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanan bir
sanat türü olarak değerlendirilmektedir.
Yapılan araştırma yanıtında dijital sanat ve biçimlerinin dünyada temsilcileri çok oldukça
sayıda bulunmasına karşın, Türkiye’de gelişmekte olan bir sanatla ilgili ifade biçimi olarak
görülmekte ve çoğunlukla teknolojik gelişmelere yakın olan daha genç kuşak sanatçılar
tarafınca temsil edildiği düşünülmektedir.
Bilim insanları yada teknolojik gelişimler üstüne çalışanların yanı sıra grafik tasavvur, görsel
kontakt gibi sanat muhtevalı tahsil alan kişilerin dijital sanat ürünleri yarattığı görülmektedir.
Dijital sanatın devletimizde büyüme göstermeye başladığı bu dönemde, dijital teknolojilerin
artık sanat dünyasında orijinalliği veya yenilik özelliğinin geride kalmış olduğu, artık postdijital döneme girildiği söylemi yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu bağlamda, dijital araçların sanat
yapma döneminin bütünleyici bir parçası haline geldiği görüşü kabul görmektedir.
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BAROK DÖNEMİ ‘’GECE NÖBETİ’’ İSİMLİ YAPITIN SANATSAL ELEŞTİRİSİ
ARTISTIC CRITICISM OF THE WORK OF THE BAROQUE PERIOD "NİGHT VIGIL"

1 Sivas

Mehmet Akif ÖZDAL1
Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 0000-0003-3148-8988

ÖZET
Eleştiri kelimesi günlük yaşamda genellikle olumsuz fikirleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
Ya da olumlu eleştiri, olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılarak kullanıldığını çoğu zaman
görmekteyiz. Gerçekte eleştiri bir tespittir. Herhangi bir şey hakkında farklı parametrelerden
hareketle
bir
fikir
ortaya
koymanın
yöntemidir.
Sanata ilişkin değerlerin dogmatik ve skolastik anlayıştan uzaklaşarak kişiselleşmeye ve
özgürleşmeye başlamasına paralel olarak eleştiri de gelişmeye başlamıştır. Bu bağlamda
Tarihsel süreç içerisinde birçok sanatçı eleştiri adına önemli katkılarda bulunmuştur. Modern
anlayışta baktığımızda ise eleştirinin kaynağı 17. ve 18. yüzyıllarda sanat akademilerinin
kurulmasına dayanması ile birlikte. Sanata ilişkin eğitim süreçlerinin aynı zamanda kendini
sorgulamayı da beraberinde getirmekte olduğunu görmemiz ile birlikte. Sanat olgusuna ilişkin
eleştirinin sanat bilimine ilişkin donanımın biçimlendirdiği profile sahip olanlar
tarafından eleştirel ve objektif bakış açısı çerçevesinde yapılmaktadır. Bu kapsamda Yapılmış
olan araştırmada ise, dönemine damga vurmuş bir ressam olan Rembrandt'ın, günümüzde
ülkesinin ulusal bir eseri olma özelliğini kazanmış "Gece Nöbeti" isimli eserine eleştirel bir
açıdan bakıp yeni bir inceleme yapılmıştır. Araştırma, bilimsel araştırma yaklaşımlarından nitel
araştırmanın tümevarım yönteminden ve veri toplama yöntemine göre konuyla alakalı, tez,
yayın, video belgesel, kitap vb. den yaralanılarak hazırlanmıştır. Toplanan veriler
detaylandırılırken, ihtiyaç duyulduğunda Erwin Panofsky’nin "İkonografik Sanat Eleştirisi"
yönteminden de yararlanılmıştır. Araştırma döneminin öncesinde veya döneminde yapılan
diğer benzer eserlere atıfta bulunularak, "Barok Sanat, Rambrandt ve Gece Nöbeti" eseriyle
sınırlı tutulmuştur. ve araştırmada eserin, pedagojik eleştiri yönteminin tematik yorumlama ve
yargı aşamalarına göre sanatsal eleştirisi yapılmıştır. Ulaşılan sonuçlara göre ise Rembrandt'ın,
Caravagio'nun başlatmış olduğu chiaroscuro ışığını en iyi kullanabilen ve daha sonraki çağlarda
da bir çok sanat alanında kullanılmak üzere chiaroscuro ışığıyla ilham olabilen bir sanatçı olma
unvanını kazandığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rembrandt, gece nöbeti, eleştiri, barok, sanat.
ABSTRACT
The word criticism is often used in everyday life to express negative ideas. Or we often see that
it is used by dividing it into two parts: a positive review and a negative review. In fact, criticism
is a determination. It is a method of putting forward an idea about anything based on different
parameters.
In parallel with the fact that the values of art began to become personal and emancipated,
moving away from the dogmatic and scholastic understanding, criticism also began to develop.
In the research conducted in this context, a new review was made by looking at Rembrandt's
work "Night Watch", which has become a national work of his country today, a painter who
has made a mark on his era, from a critical point of view. The research is related to the subject
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according to the method of induction of qualitative research and the method of data collection
from scientific research approaches, dissertations, publications, video documentaries, books,
etc. it has been prepared by injuring the den. While detailing the collected data, the method of
"Iconographic Art Criticism" by Erwin Panofsky was also used when the need arose. It was
limited to the work "Baroque Art, Rambrandt and the Night Watch", with reference to other
similar works made before or during the research period. and in the research, artistic criticism
of the work, the method of pedagogical criticism according to the stages of thematic
interpretation and judgment was carried out. According to the results reached, it was concluded
that Rembrandt won the title of being an artist who can best use the chiaroscuro light started by
Caravagio and be inspired by the chiaroscuro light to be used in many art fields in later ages.
Keywords: Rembrandt, night watch, criticism, baroque, art.
1. GİRİŞ
Bir portre ustası olan Rembrandt, yaşadığı dönemde çok sayıda portre resmetmiştir. Oto
portreleri yaşamı boyunca gençliğinden yaşlılığına her dönemde görülmektedir. Dönemin bir
diğer özelliği de grup portresi tablolarının sıkça görülmesidir. Şehrin belli başlı kişileri, sivil
toplum örgütü üyeleri vb. bir araya gelerek, sanatçılara dönemin şatafatlı askeri - sivil önemli
kostümleri içerisinde yer aldıkları grup portresi siparişi vermişlerdir. "Rembrandt'ın ressam
gözleri, o giysilerin parlaklığının ve değerli kumaş üzerinde ışığın oyununu, altın ve mücevher
parıltısını göstermede bu giysilerin sunduğu olanağın büyüsüne kapılmıştır" (Gombrıch, 1992,
s. 333). İşte "Gece Nöbeti" de bu grup portrelerinden birisidir. Sanatçı, portre eserler dışında
mitolojik ve dini içerikli eserler de meydana getirmiştir. "Rembrandt özel olarak yaptığı
portreler dışında, resim yaparken ilham almak için karakterlere ihtiyaç duyuyordu. İncil'den ve
mitolojiden olan bir çok sahneleri beyninde tasarlamış olabilirdi ama iş ayrıntıya gelince,
yaşamdan sahnelere ihtiyaç duyuyordu" (Spence, 2012, s. 10). Barok dönemin en belirgin
özelliği olan ışığın merkeze düşürülmesi, etrafın yumuşak bir geçişle karartılması Rembrandt'ın
eserlerinin ortak özelliğidir. Bu ışık, Barok Dönem'in en önemli devrimi olan chiaroscuro
ışığıdır.
Bu araştırmada ülkesinin ulusal bir nitelik kazandırdığı "Gece Nöbeti" adlı eser, detaylı bir
biçimde ele alınacaktır. Bu yeniden ele alış yöntemi, eleştirel açıdan yeni bir inceleme
yapılarak; betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargılama şeklinde olacaktır. Elde edilen
veriler son bölümde tartışılacaktır.
2. YÖNTEM
Bu araştırma, bilimsel araştırma yaklaşımlarından nitel araştırmanın tümevarım yönteminden
ve veri toplama yöntemine göre konuyla alakalı, tez, yayın, video belgesel, kitap vb. den
yaralanılarak hazırlanmıştır. Rembrandt'ın Gece Nöbeti adlı eserlerinin ele alındığı kaynaklar
taranmış ve bir araştırma tekniği olarak araştırılan kriterlere göre indirgeme yapılmıştır. Barok
Dönem sanatı ve Barok Dönem'den önce ki dönemlerden meydana gelen örnekler evreni
oluşturmaktadır. Barok Dönem'in önemli ressamı Rembrandt'ın Gece Nöbeti adlı eserinin
sanatsal eleştirisi konusuyla alakalı doğrudan bağlantılı kaynaklar örneklem olarak ele
alınmıştır.
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3. BULGULAR VE YORUM
Gece Nöbeti
"Avrupa'da Barok'un gelişmesi resim alanında büyük bir çeşitlilik gösterir. Caracci'lerin ve
Caravaggio'nun yapıtlarına İspanyol, Flaman ya da Fransız ressamların resimleri eklenir. El
Greco, Zurbaran, Velazquez, Rubens, Rembrandt, Vermeer, Vouet, La Tour ve Le Nain" (Altet,
2015, s. 76). Buna göre sayılan isimler, Avrupa'da ki Barok Sanatı'n temsilcileri olması
sebebiyle resim sanatı oldukça zenginlik göstermektedir.
Barok dönemi ressamı olan Rembrandt Harmensz Van Rijn (1606-1669), tüm hayatı boyunca
en çok portre resmetmiş olsa da günümüzde en dikkat çeken eseri, bir nevi grup portresi de
diyebileceğimiz ilk adı "Komutan Frans Bannick Cocq'un komutasındaki 2. Bölge Milis Birliği
(The Company of Captain Frans Bannick Cocq Preparing to March Out) olan Gece Nöbeti (The
Night Watch)" adlı en büyük eseridir. Gece Nöbeti Hollandalılar için ulusal bir nitelik
taşımaktadır. "Bir Hollandalının bu tabloyu hayatında en az bir kez görmesi gerekir. Kutsal bir
yeri ziyaret gibi bir şey bu" (Tuvaldeki Başyapıt, BBC). Buna göre, sergilendiği müzede tam
merkezi bir konum olan orta duvarda yer alması bu görüşü kanıtlar niteliktedir. 1975'te bıçaklı
saldırıya uğramış, 1976'da restorasyonu tamamlanmıştır. 1990'da da asitli saldırıya uğramıştır.
Görevli tarafından su püskürtülerek anında müdahale edilmiştir. Rembrandt'ın döneminde
zengin kişilerin portrelerini yaptırmaları yaygın bir gelenektir. Dolayısıyla bir çok ressam
portre ve grup portresi yapmıştır. Örneğin 1637 tarihli ressam Frans Hals'a ait olan "Komutan
Reynier'in Onbirinci Bölge Milis Birliği (The Meagre Company)" adlı eseri de bir grup
portresidir (Görsel 1).

Görsel 1. Frans Hals, 1637, Komutan Reynier'in Onbirinci
Bölge Milis Birliği / The Meagre Company, Tuval üzerine
yağlı boya, Rijksmuseum / Amsterdam, 209 cm x 429 cm.
"17. yy Hollanda'da yeni bir tür yaratılarak, grup portreleri yapılmaya başlanmıştır. Lonca ve
aile toplantılarını betimleyen bu sahneler HALS ve Rembrant'ın yapıtlarında ölümsüzleşmiştir"
(Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi 1, 1997, s. 197). Fakat Gece Nöbeti'ni diğer grup
portrelerinden ayıran en önemli özelliği Correggio'nun 16. yy'ın başlarında başlatmış olduğu,
Cavaggio'nun geliştirdiği chiaroscuro: Karanlık - aydınlık (ışık - gölge) tekniğini ustaca
kullanıp zirveye çıkarmış olması ve figürlerin tamda o anı yansıtan sonsuz hareketidir. "İlk kez
İtalyan ressamı Correggio tarafından 16. yüzyılın başında kullanıldı" (www.milliyetsanat.com).
Bu özellik Rembradt'ın geleneği alt üst ettiği, resim sanatına getirdiği devrim niteliğinde bir
adımdır.
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Betimleme (Duyusal Boyut)

Görsel 2. Rembrandt Van Rijn, 1642 , Gece Nöbeti / The Night
Watch, Rijksmuseum / Amsterdam, 363 x 437 cm.
Gece Nöbeti adlı bu eseri Rembrandt Van Rijn, 1642'de tamamlamıştır. 363 x 437 cm
ölçüleriyle ve 337 kg ağırlığıyla ressamın en büyük eseridir. Tekniği yağlıboyadır. Resim
Amsterdam Şehir Salonu'na taşınırken yeni yerine sığmadığından kesilmiştir (Görsel 3).
"3,6m'ye 4,4m, oldukça geniş ölçülerde olan eser ilk sergilenme noktası birliğinin merkezi olan
Kloveniersdoelen'den Amsterdam Belediye Binası'na taşınırken sergilenecek duvara
sığmaması sebebiyle küçültüldü ve üç kenarından kesildi. Resmin Londra'da Ulusal Galeri
koleksiyonunda (ve şu anda Rijksmuseum'da sergileniyor) bazı kopyaları sayesinde resmin
orijinal olarak nasıl göründüğünü biliyoruz" (www.ogunhaber.com). Resmin kesilmesiyle
birlikte zemin yüzbaşı ile teğmenin ayak ucuna kadar daralmış, sağ tarafta ki davul çalan figür
ve arkasında ki figürün yarısı yok olmuştur. Üç figür tamamen yok olmuştur (Görsel 2).
Rembrandt yüzbaşını siyah resmi kostümüyle ve kırmızı çapraz kemeriyle resmetmiştir.
Kostümüyle uyumlu bir şapka, sağ eli eldivenli ve elinde bir silah varken, sol eli çıplak ve
göğüs hizasında kaldırmış öne doğru uzatmış ve avuç içi açık bir biçimde resmedilmiştir. Bu el
hareketiyle tüm sahnede bir hareket başlıyor. Teğmen parlak üniforması ve üniformasıyla
uyumlu şapkası ve sol elinde ki kıyafetleriyle uyumlu rakursik bir derinlik oluşturan baltalı
kargısıyla öne doğru adım atarken resmedilmiştir. Soldan sağa doğru bir hareketle telaşa
kapılmış izlenimi uyandıran kız çocuğunun vücudu yan açıdan, yüzbaşıyla kırmızı kostümlü
muhafızın arasında ki boşluktan komutana bakan bir anda resmedilmiştir. Kostümü birliğin
sancağıyla aynı renk tonlarındadır. Belinde pençeleri net bir biçimde görünecek şekilde bir
tavuk asılıdır. Sağ elinde metal bir nesne tutmaktadır.
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Görsel 3. Kopya (Gerrit Lundens), Gece Nöbeti / The Night
Watch, Ulusal Galeri / Londra, 67x85.5 cm.

Resim kesildikten sonra en solda kalan ayakta ki, mızrağını havaya doğru kaldırmış ve profilden
sırtı görünür bir biçimde resmedilmiş olan muhafız birliğin çavuşudur. Siyah üniforması ve
siyah miğferiyle ana sahnede ki teğmenle göz teması halindedir. Çavuşun mızrağıyla yüzü
arasında ki bir diğer muhafızın yüzünü mızrağını havaya kaldıran sol eli kapatmıştır. Çavuşun
önünde telaşla bir yere koşar bir biçimde sağ eliyle merdiven korkuluğundan tutunan bir çocuk
figürü yer almaktadır. Sol elinde boynuz formunda bir nesne tutmaktadır." Sol tarafta ki erkek
çocuğun görevi silahlarına koymaları için muhafızlara barut yetiştirmek" (Tuvaldeki Başyapıt,
BBC). Kıyafeti ve miğferi koyudur. Miğferi gözlerini kapatmıştır. Ana sahneye bakmaktadır.
Çavuşla silahına barut dolduran kırmızı tonlarda ki figürün arasından arka bölümde iki muhafız
görünmektedir. Birisi çavuşa doğru bakarken diğeri ana sahneye doğru bakmaktadır.
Muhafızlardan izleyiciye göre sağdakinin, sağ elinde kılıç sol elinde kalkan vardır. Bu iki
muhafızın arkasında, en arkada sancağın altında bir muhafız daha vardır. O da yüzbaşıyla
teğmenin olduğu bölgeye bakmaktadır ve sol eliyle silahının uç bölümünü kavrar bir hareketle
görülmektedir. Resmin sol bölümünde ön planda kırmızı kostümlü bir muhafız resmedilmiştir.
Silahına barut doldurmaktadır. Muhafızın hareketi silahın ucuna ve barut dolduran eline
odaklanmış bir biçimde duruşuyla atağa kalmış bir izlenim uyandırmaktadır. Kırmızı kostümlü
muhafızın sol dirseği ile gizemli kız çocuğunun arasında çok az bir bölümü görünen bir başka
kız çocuğu vardır. Sancaktar birliğin ileri gelen yüzlerinden biri olan "Jan Visscher Cornelisz"
(Spence, 2012, s. 22)'dir. Sancağı sağ eliyle havaya kaldırmış, sol elini beline koymuş, bakışları
uzaklara odaklanmıştır. Bu muhafızın sağ tarafında, sancağı tutan kolunun arkasında bir başka
muhafız daha vardır. Sancağın altında, sancak muhafızının dirseğinin sağında bir başka
muhafızın yüzünün yarısı görülmektedir. Sancak muhafızının sol omzunun üstünden bir başka
muhafızın yarım yüzü görülmektedir. Bu muhafızın bakışları melankolik bir biçimde izleyiciye
odaklanmıştır. Bu melankolik bakışlar Rembrandt'ın kendisidir. "Melankoli konusu eskiden
beri işleniyor olmasına karşın her zaman değişik tamlayanlarla kullanılmış bir tema olagelmiştir
... Ressamın gözlerini ya da bakışlarını diğer figürler arasına gizlenmiş bir şekilde bulmak
mümkün. Yeter ki o bakışları iyi tanıyın!" (Resim Neyi Anlatır, İstanbul). Sahnenin orta
bölümünde yüzbaşıyla kız çocuğunun arasında soldan sağa doğru oldukça büyük bir adım atan
miğferli bir başka muhafız son derece hareketli bir biçimde resmedilmiştir. Bu hareketi silahını
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ateşlemiş izlenimi uyandırmaktadır. "...Baning Cocq'un hemen arkasında ki figür ateş
ediyor;..." (Spence, 2012, s. 22). Sancaktarın sol tarafında en arkada durağan bir duruşla
uzaklara bakan bir başka muhafızın belden üstü görülmektedir. Yüzbaşının şapkasının
arkasında gövdesi geriye doğru bir hareketle, verilen emri hemen yerine getirmek ister gibi bir
izlenim uyandıran yarım görünen bir başka muhafız vardır. Yüzbaşıyla teğmenin arasında sağ
elini boşlukta savuran, sol eliyle silahını düzelten bir başka muhafız yer almaktadır. Bu figürün
arkasında silindir şapkalı bir başka muhafız mızrağını havaya kaldırmış bir biçimde
resmedilmiştir. Mızrağı sağ alttan, sol üste doğru çapraz bir açıyla zafer takı'nın basık
kemerinde ki boşluğa uzanmaktadır. "Arka tarafta muvakkaten Amsterdam şarap tüccarı
Walich Schellingwou adlı bölük soytarısı kafasında silindir şapkasıyla durmaktadır" (Spence,
2012, s. 22). Bu muhafızın yüzüyle mızrağı arasından bir başka muhafızın yüzünün bir kısmı
görülmektedir. Teğmenin şapkasının üstünde sol eliyle mızrağını sıkıca kavramış bir başka
muhafız yer almaktadır. Yüzü sağa dönük, davulcu muhafızın olduğu bölüme bakmaktadır.
Mızrağı sahnenin sağına doğru, sol alttan sağ üste yataya yakın bir açıyla uzanmaktadır.
Teğmenin arkasında ki kırmızı kostümlü muhafız sol eliyle silahını kavramış ve üflerken
görülmektedir. Sahnenin sağ bölümünde ki kırmızı kostümlü muhafızın arkasında gövdesi hafif
geriye doğru yaslanmış bir başka muhafız görülmektedir. Elleriyle sıkı sıkıya kavradığı mızrağı
vücuduyla aynı açıda bir hareket oluşturmaktadır. Sahnenin en sağında davul çalan bir muhafız
yer almaktadır. Davul çalan muhafızın arkasında yönü sahnenin ortasına doğru dönük bir başka
muhafız vardır. Bu muhafızın sağında ki figür siyah kostümleri içerisinde sağ eliyle sahnenin
ortasını işaret ederken, sol eliyle silahını omzunda tutmaktadır. Ve solunda ki muhafıza bir
şeyler söylemektedir. Bu siyah kostümlü figürün sahneyi işaret eden sağ kolunun arkasında
yüzünün yarısı görünen, sol eliyle tüfeğini omzunda tutan bir başka muhafız resmedilmiştir. Bu
figürün arkasında sadece şapkası görünen bir başka muhafız daha yer almaktadır. Açık renk
kostümlü muhafızın sağındaki figür sahnenin en arkasındaki muhafızlardan biridir ve sadece
yüzünün üst bölümü ile şapkası görülmektedir. Sahnenin sağ bölümünde kafasını davulcuya
doğru çevirerek havlamakta olan bir köpek resmedilmiştir.
Sahnenin zemini ön tarafta oldukça dar görünmektedir. Sol tarafta ki koşan çocuğun olduğu
yerde perspektif açısı oluşturan bir çizgi vardır. Sahnenin sağ arka bölümünde dik açılı 16 adet
mızrak vardır. Sahnenin arka planında basık kemerle koridora açılan bir zafer takı vardır. Bu
bölümün dışında izleyiciye göre solda dar, sağda geniş bir duvar yer almaktadır. Bu duvarın
üzerinde yatay yönde bezemeler resmedilmiştir. Duvarda, koridora açılan köşede bir levha yer
almaktadır. Levhanın içerisinde bir takım yazılar vardır. Arka planın sağ üst bölümünde az bir
kısmı görünen pencere resmedilmiştir.
Çözümleme (Biçimsel Boyut)
Sanatçı açık kompozisyon kullanmıştır. Dolayısıyla eser diyagonal bir yapıyla kurgulanmıştır.
Solda ki ve sağda ki yarım figürler bunu destekler niteliktedir. "Açık kompozisyon şemalarının
yeğlendiği bu yapıtlarda, resimsel MEKAN, gerçek mekanla bütünleşmiştir" (Eczacıbaşı Sanat
Ansiklopedisi 1, 1997, s. 196). Barok dönemi sanatçılarını Rönesans dönemi sanatçılarından
ayrılan en önemli özelliklerden biri resimde anlattıkları sahnede bir anın mesajını vermek
istedikleridir. Eserde izleyici bir önceki sahnede ne olmuş, bir sonra ki sahnede ne olacaktır
bunu hissedebilir. Solda ki kırmızı kostümlü muhafız silahını doldurmaktadır. Yüzbaşının
arkasında ki muhafız silahını ateşlemiştir. Sağda ki kırmızı kostümlü muhafız silahını
temizlemektedir. "Bu çok enteresan aslında yani hem anda duran bir hareket var hem de sonsuza
kadar dev am eden bir hareket var burada. Yani silah dolacak, ateşlenecek, temizlenecek ve
tekrar biz başa döneceğiz. Döngüsel bir hareket var" (www.trt2.com.tr). Oysa Rönesans'ta
sanatçılar Leonardo Da Vinci'nin Bakire ve Saint Anne İle Çocuk (The Virgin and Child with
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Saint Anne) adlı eserinde olduğu gibi kapalı kompozisyon kullanarak anlatmak istedikleri
hikayeye odaklanıp en mükemmel denge içerisinde kurgulamışlardır (Görsel 4).
Rembrandt bu eserinde sahneyi çok güçlü bir hareketle anlatmıştır. Ressam eserlerinde devam
eden hayat hikayelerini resmetmiştir. Yüzbaşının eli, sahnede komutla hareketi başlatır gibidir.
Resmin her sahnesinde bir biriyle sistematik bir biçimde bağlantılı olaylar yaşanmaktadır.
"Resim sanki Bannick Cocq'un teğmenine adamlara yürüyüşe geçme emri
vermesini söylediği anı yakalamış hafifçe açık ağzı konuştuğunu gösteriyor ve arkasında ki
grupta da bir hareketlilik gözleniyor" (Tuvaldeki Başyapıt, BBC).
Resmin her bölgesinde grup grup bir anlatı vardır. Bu anlatım bütünde de bir sonucu, nihai
anlatımı meydana getirmektedir. Sancağın altında ki muhafız grubu kendi içerisinde yatay
yarım daire düzeni oluşturarak orada ayrı bir grup oluşturmuştur. Orta arka bölümde ki dört
figür kendi içerisinde yatay bir düzlem oluştururken, eserin tamamında arkada büyük bir
boşluğu doldurmaktadır. Sağ bölümde ki iki figür de çarpıcı bir grup hissi uyandırmaktadır.
Çünkü kendi aralarında bir meseleyi tartıştıkları yüzlerinden ve beden hareketlerinden
anlaşılmaktadır. "Tek başına bulunan formlar başka formlar ile köprü kurarak bir formdan
ötekine geçmektedir ve bu sayede birleştirici akış sağlanmıştır. Çokluğu ve formların
ayrılmasını amaç edinen üslubun yerine motiflerin harmanlanıp toplandığı bir üslubun var
olduğu görülmektedir" (Bulak, 2018, s. 91). Sanatçı doğal bir anlatım yöntemiyle figürleri
resim düzlemine, alana asimetrik bir denge içerisinde yerleştirmiştir. Orta bölümde, ön plana
çıkartılmış ana ışığa sahip iki muhafız, bu muhafızların hemen sağında solunda simetriyi
bozacak bir biçimde espaslar ön arka ilişkisi oluşturmaktadır. Bu espaslar geniş alanları
kaplamaz.
Rembrandt, figürlerin hacmini vermede dokuları ustaca kullanmıştır. Muhafızların kostümleri,
çizmeleri, tenleri, silahları, köpeğin tüyleri, sancağın kumaş kıvrımları, zeminin taş etkisi ve
arka planda ki bezemeler en belirgin örneklerdir. Ayrıca mızrakların tekrarlanması resmin sağ
bölümüne ritim kazandırmıştır. Ön plan ve arka plan hareketleri hem bir biriyle bağlantılı hem
de farklıdır. Resmin derinliğini bu dinamik yapısı oluşturur. "Hareket ön plandan fona doğru,
arka plana doğru kademe kademe devam eder ve ön planda ki hareketle arka planlarda ki
hareketler bir biriyle etkileşim içindedir ama bir taraftan da bir birinden farklıdır. Başka bir
derinlik görürüz ve bu derinlik perspektiften ziyade hareketin yarattığı bir derinliktir"
(www.trt2.com.tr).
Gece Nöbeti adı milis kuvvetlerinin gece nöbet tuttuğu düşüncesiyle tabloya verilmiş bir
isimdir. Aslında bu tablo bir gündüz sahnesini yansıtmaktadır. Sanatçının, kahverenginin koyu
tonlarının hakim olduğu bir renk tercih etmesi, üzerinde ki cilanın koyu etki oluşturması ve
eserin zamanla tozlanması bu ismi almasına neden olmuştur. "Tablonun karanlık doğası
yüzünden milis kuvvetlerin geceleri görev yaptığı düşünülmektedir, ama bu aslında koyu renk
veren cila ve yıllar boyunca toplanan toz yüzünden olmuştur. Yirminci yüzyılda yapılan
restorasyon ve temizleme çalışmalarından sonra tablonun bir gündüz sahnesini gösterdiği
ortaya çıkmıştır" (Spence, 2012, s. 23). "Onun hemen tüm resimleri, ilk bakışta koyu kahve
izlenimi uyandırır daha çok, fakat karşıtlık yaratıp, daha bir güçle, bu parlak ve göz alıcı renkleri
daha bir belirginleştiren bu koyu renklerdir" (Gombrıch, 1992, s. 333). Kahverengiden sonra
sarının açık koyu valörleri ve kırmızı göze çarpan hakim renklerdir. Yer yer mavi ve beyaz
tonlarla da resmi tamamlamıştır. Bayrakta ki sarı ve mavi renkler birliğin renkleridir." Arka
tarafa doğru Jan Visscher Cornelisz üzerinde aslan işlemeleri olan mavi ve altın şeritli sancağı
Amsterdam armalı giysinin üzerine doğru tutmaktadır" (Spence, 2012, s. 22). Bu renkler kız
çocuğunun kostümünde de vardır. Kız çocuğunun kostümü ve tacı, parlak ve altın sarısı
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tonlarındadır. Koyu kahverengi renk tonları sahnenin büyük bir bölümünü, üçte ikilik bir
kısmını kaplamaktadır. Yüzbaşının kostümünde, sağ bölümde ki muhafız grubunda, koşan
çocuğun üstünde, arkasında ve en solda ki muhafızda, ve diğer figürlerde, arka planda zafer
takı'nın iç bölümünde, duvarda ki yatay bezemelerin olduğu kısımda olmak üzere oldukça koyu
alanlar oluşturmaktadır. Sarının açık tonlarıyla beyaz, güçlü bir şekilde yüzbaşının yakasında,
yüzünde ve kemerinin ucunda, teğmende ve kız çocuğunda, resmin üç önemli figüründe vurgu
oluşturacak bir biçimde hakimdir. Bu üç figürden başka açık renk valörleri, davulun üzerinde,
zeminde, sancakta, diğer muhafızların yüzlerinde yer yer kostümlerinde, mızraklarda,
tüfeklerde, köpekte, arka planda ki duvarda kullanılmıştır. Mavi tonlar, sancak ve kız çocuğu
dışında diğer metal silahlarda ve duman etkisi oluşturulan yerlerde açık tonlardadır. Kırmızı
tonlar tüfeği olan muhafızlarda hakimdir. Solda ki silahına barut dolduran muhafız ve sağda ki
silahının barutunu üfleyen figürlerin kostümleri kırmızıdır. Ayrıca yüzbaşının çapraz kemeri
ile koşan çocuğun fuları ve davulcunun kostümünün altı kırmızı renktedir. Tablonun zemini
önden ortaya, kız çocuğuna doğru sarının valörleriyle devam etmektedir.
Rembrant, chiaroscuro ışığını ana sahnede ki üç figüre; yüzbaşı, teğmen ve konuyla çok da
ilgisi olmayan kız çocuğunun üstüne doğrudan düşürmüşken, diğer sancaktar Jan Visscher
Cornelisz gibi figürlere yan ışık olarak düşürmüştür. "Ressamın kullandığı ışık, (işte daha sonra
sinemaya Rembrandt ışığı olarak chiaroscuro aydınlatması olarak geçecek bu) öncelikle üç
figürün üzerine düşer ve tali olarak yani ikincil olarak yalayıp geçtiği figürler de vardır"
(www.trt2.com.tr). Sahneye dramatik ve melankolik bir hava katmak için vurgulamak istediği
figürleri en parlak bir biçimde resmederken, yan figürleri orta derecede aydınlık tutmuş, resme
yardımcı diğer figür ve unsurları da karanlık resmetmiştir. Bu şekilde izleyicinin dikkatini
vurgulamak istediği figürlerin üzerine çekmeyi başarmıştır. "Işık kimi tablolarında bu nedenle,
nerdeyse göz kamaştırır. Ne var ki Rembrandt, bu ışık ve gölge etkilerini, hiç bir zaman kendine
amaç bir şey olarak kullanmamıştır. Amacı hep sahnenin dramatikliğini bu yolla vurgulamak
olmuştur" (Gombrıch, 1992, s. 333). Resmi önceki dönemlerden ayıran yenilik, chiaroscuro
ışığıdır. Barok döneme kadar böyle bir ışık tekniği pek görülmemektedir. Çünkü diğer grup
portrelerinde ışık her figüre eşit derecede dağıtılmıştır. (Görsel 1). "Portre özelliklerinin burada
olması gerekenden az kullanıldığını görüyoruz. İnsanlar arasında ki hiyerarşiyi vurgulamış.
Genelde grup portrelerinde ışık eşit olur. Böylece her yüze eşit derecede dikkat ederiz"
(www.khanacademy.org.tr). Rembrandt, özellikle yüzbaşı ve teğmenin üzerinde uyguladığı
ışık - gölge kontrastlarıyla ve silahlarda oluşturduğu ışık parlamalarıyla üç boyutlu bir
yanılsama etkisi yaratmaya çalışmıştır.
"Rembrandt bu resimde hareket izleniminin yanı sıra yüzbaşı ve teğmenin neredeyse
çerçeveden çıkmak üzere olduğu yanılsamasını da yaratmış. Her ikisinin de geride ki ayakları
hafifçe kalkmış, Bannick Cocq'un eli öne doğru uzanmış, gölgesi teğmenin giysisinin üzerine
düşmüş. Daha sonra göreceğimiz gibi tesadüfi bir gölge değil bu. Van Ruytenburgh'ün elinde
ki baltalı kargı'da bize dönük. Işıkların altında fazlasıyla dikkat çekiyor. Rembrandt bu resimde
bazı değişiklikler yaptı. Ama bu üzerinde çok çalıştığı bir ayrıntıydı. Amacı kusursuz bir üç
boyut efekti yaratmaktı" (Tuvaldeki Başyapıt, BBC).
Resim bir dış mekanda kurgulanmıştır. Arkada ki basık kemerli zafer takı şehrin giriş kapısını
temsil etmektedir. "...Yine arkada şehrin kapısını temsil ettiği söylenen kemerin üstünün
gitmesi..." (www.trt2.com.tr). Bütün sahne bu şehir kapısının önünde, bir tören havasında alanı
dolduracak şekilde resmedilmiştir.
Resimde ana yön, yüzbaşı, teğmen ve davulcu düzleminde yatay planla kurgulanmıştır. Konu
yakın planda ele alınmıştır. Ayrıca sağ bölümde ki 16 mızraktan 14'ü, en solda ki çavuşun metal

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 345

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

parlak silahı, çavuşun arkasında ki muhafızın mızrağı, sancağın mavi sarı kumaşı ve zafer
takı'nın sütunları dikey ara yönde çizgiler oluşturmaktadır. Arka bölümde ki mimaride yer alan
bezemeler ve arka planda ki pencerenin alt çizgileri yatay ara yönde çizgiler şeklinde ana yatay
yönü desteklemektedir. Silahlar, enstrümanlar, sancağın sopası, merdiven korkuluğu, zeminde
ki taş karosu gibi geriye kalan tüm şekiller ve çizgiler diyagonal ara yönlerdedir. Bütün bu
diyagonal-açık formlar resme çok güçlü bir aksiyon katmıştır. "Bu barok bir tablo! Sadece ışık
açısından değil aynı zamanda hareket olarak da. Bakın mızrakları izleyecek olursak çapraz
çizgilerin
oluşturduğu
kompozisyon
üstte
resme
bir
hareket
katıyor"
(www.khanacademy.org.tr).

Görsel 4. Leonardo Da Vinci 1510, The Virgin and Child with
Saint Anne / Bakire ve Saint Anne İle Çocuk, Musée du Louvre /
Paris, 168 x 130 cm.
İkonografik Çözümleme
Rembrandt bu resimde sipariş sahibi milisler için Rönesans geleneğinin dışına çıkarak bir grup
portresi çalışmakla kalmamış esere bir takım sembolik değeri olan nesneler de eklemiştir. Kız
çocuğu, kız çocuğunun kostümü, sancağın renkleri, tavuk, kadeh, aslan arması detayı gibi
objeler ve figürler bir takım temsili niteliklerle resimde yer almaktadır. "Küçük kız resmin odak
noktasını oluşturuyor ve gözlerimiz hemen O'na yöneliyor ... Bir kuşun ya da buradaki gibi bir
tavuğun pençesi milis birliğinin sembolüydü. Ortaçağ'da bu sembol genellikle bir kartal pençesi
oluyordu. Yani bu küçük kız aslında arasında bulunduğu birliği temsil ediyor" (Tuvaldeki
Başyapıt, BBC). (Görsel 5. Detay 1 - 2). Bütün bu değerlendirmelere rağmen kız çocuğu resmin
odak noktası olmakla birlikte gizemini korumaktadır.
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Görsel 5. Rembrandt Van Rijn, 1642 , Gece Nöbeti / The
Night Watch, Rijksmuseum / Amsterdam, 363 x 437 cm

"Pençe bu birliğin simgesi, ikinci bölge birliğinin sembolü ... Pençe zaten pek çok milis
kuvvetin aynı zamanda sembolü. Tavuk pençesi, kartal pençesi gibi semboller kullanılıyor yani.
Tavuk pençesi de bu birliğin sembolü. Özellikle mesela bayraktan da görebiliriz bunu mavi ve
sarı bu birliğin renkleri aynı zamanda ve bu kız çocuğunun kostümü de mavi ve sarı, nerdeyse
yaldıza bakan bir sarıya bakıyoruz biz de. Tavuğun, bu ölü tavuğun kullanılmasının sebebi bazı
kaynaklara göre zaferin, zafer kazanmanın sembolü ... Bir de yine kız çocuğunun elinde taşıdığı
goblet denen altın bir kadeh var ki bu da birliğin sembollerinden bir tanesi. Yani aslında birliğin
sembolü olarak bu çocuk burada. Bu dönem yani Barok dönem bebek figürlerinin, çocuk
figürlerinin melek olarak kullanıldığı bir dönem (www.trt2.com.tr). (Görsel 5. Detay 1 - 2 - 3 4).
Rembrandt'ın bu eserinde meleği temsil eden kız çocuğu, klasik dönem geleneğine ait ideal
güzellikte ki melek değildir. Bu da sanatçının yeniliklerinden biridir. O'nun gündelik hayattan
yüzler kullandığını, seçtiği melek yüzünün güzel olmasıyla ilgilenmediğini kız çocuğunda
görmekteyiz. Sanatçı resmin içerisine kendi bakışlarını gizli bir biçimde yerleştirdiği gibi başka
semboller de kullanmıştır. "Rembrandt, milis birliğinin görevlerini de küçük bir ayrıntıyla
sembolize etmiş. Yüzbaşı Bannick Cocq'un elinin gölgesi teğmenin işlemeli giysisinin üzerine
düşerken parmaklarının tutar gibi göründüğü şey, şehrin aslanlı arması" (Tuvaldeki Başyapıt,
BBC). (Görsel 5. Detay 5).

Yorum (Tematik)
Barok sanatçıların bir çoğunun resimlerinde gördüğümüz aydınlık- karanlık/ışık-gölge tekniği
sahneye melankolik ve dramatik bir hava katmıştır. Onları barok ressamı yapan en önemli
unsur, resimde belli bir noktayı aydınlatan bu chiaroscuro ışık tekniğidir. Bu yönüyle
chiaroscuro ışığı barok dönemin en önemli özelliklerindendir. Bu dönemde chiaroscuro ışığını
zirveye çıkaran Rembrandt olmuştur. Bu zirve, kendinden sonra gelen kuşaklara, örneğin
sinemaya yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. "Ressamın kullandığı ışık, daha sonra sinemaya
Rembrandt ışığı olarak, chiaroscuro aydınlatması olarak geçecek bu..." (www.trt2.com.tr).
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Rembranrt'ın resimde ustaca kullandığı chiaroscuro ışığı figürlere canlıymış gibi bir hava,
hacim ve hareket katmıştır. Resimde ki figürler çağına göre o kadar sıra dışı resmedilmiştir ki
izleyicide az sonra sağa sola koşuşacaklarmış gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Ayrıca bu hava,
hacim ve hareket izleyicinin gözlerinin resmin her sahnesinde gezinmesini sağlamaktadır. Ama
nihayetinde bakışlar aydınlık olan yüzbaşı, teğmen ve özellikle kız çocuğunun üzerinde takılıp
kalmaktadır.
Rembrandt, figürlerin hacmini vermede dokuları ustaca kullanmıştır. Muhafızların kostümleri,
çizmeleri, tenleri, silahları, köpeğin tüyleri, sancağın kumaş kıvrımları, zeminin taş etkisi ve
arka planda ki bezemeler sanki dokunduğumuzda yüzeylerini algılayabileceğimiz bir his
uyandırmaktadır. Ayrıca bu resimde ara yönlere hakim renkler, pasajlar o kadar yoğundur ki,
bu yoğunluk resmi aksiyon ve sinerjiyle doldurmaktadır.
Bugün Rembrandt'ın ülkesi Hollanda'da bir ulusal baş yapıt olarak görülen Gece Nöbeti adlı bu
resmin karşısına geçen herkes adeta bir tiyatro sahnesine bakar gibidir. Resimde ki figürler kıpır
kıpır, hareket halindeymiş gibi bir izlenim uyandırmaktadır. Her figür bir anlatımı temsil
etmekte ve biraz sonra yürüyüp sahneden çıkıp gidecekmiş gibi bir his uyandırmaktadır.
4.SONUÇ VE TARTIŞMA
Gece nöbeti, her yönüyle barok bir eserdir. Devingen özellikteki bütün kompozisyon, hareketli
figürler ve merkezi (chiaroscuro ışığı) ışık eseri çağının ilerisi konumuna taşımıştır. Bugün
eserin ve sanatçısının elde ettiği takdir, yukarıda ki ele alınan bütün yönleriyle sonuna kadar
hakkıdır. Bununla birlikte Rembrandt'ın Gece Nöbeti adlı eseri devrim niteliğinde bir eserdir.
Sanatçı geleneği, tüm eleştirileri göğüslemeyi göze alarak alt üst etmiştir. Sanatçı Amsterdam'ın
ileri gelen kişilerinin sipariş vermiş olduğu bu grup portresini Rönesans klasiklerinden çok ayrı
bir eser olarak yaratmıştır. Bu yüzden de sipariş verenlerce beğenilmemiştir. Bu durum
Rembrant'a olumsuz etki etmiştir. Eseri beğenilmeyen bir ressama sipariş verilmeme sonucu
nedeniyle ressam zor günler geçirmiştir. Koleksiyonunu elden çıkarmak durumunda kalmıştır.
Bütün bu olumsuz gelişmeler Rembrandt'ı yıpratmış olabilir ama diğer yandan da büyük sanatçı
olmasını sağlamıştır.
Araştırmacıya göre Rembrandt'ın en büyük başarısı, Rönesans geleneğinin dışında ki bu çok
büyük hareketli sahne, tiyatral anlatım ve chiaroscuro ışığıdır. Her ne kadar bu anlatım çağında
kabul görmese de sanatçının bu yeniliği, adının sanat tarihine altın harflerle yazılmasını
sağlamıştır.
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ÖZET
İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarında gündeme gelen ve küresel değer zincirinin nasıl
düzenleneceğini anlatmak amacıyla kullanılan Endüstri 4.0 veya bir diğer adıyla 4. sanayi
devrimi, önceki devrimlerden farklı olarak çok daha hızlı ve çok daha geniş ölçekte bir
dönüşümü tanımlamaktadır. Söz konusu devrim ile yapay zekâ, akıllı robotlar, bulut
teknolojileri, nesnelerin interneti gibi birçok yeni kavram literatüre girerek ülke ekonomilerinin
öncelikli gündem maddesi haline gelmiştir. 2019 yılının Mart ayında ilan edilen Covid-19
pandemisi ise ülkelerin dijital ekonomiye geçiş sürecini hızlandırmıştır. Bu dönemde teleçalışma, uzaktan öğrenme, teletıp ve diğer çevirimiçi hizmetlerin kullanımı yaygınlaşmış,
teknolojiye veya gerekli altyapıya sahip olmayan bölgeler ise dezavantajlı hale gelmiştir.
Dijital dönüşüm, sürdürülebilir ekonominin verimliliği ve etkinliği üzerinde pozitif bir etki
yaratmakla birlikte aynı zamanda işgücü piyasasında önemli dönüşümlere yol açmaktadır. Bu
süreç yeni meslekler yaratmasının yanı sıra bazı mesleklerin revize edilmesini gerekli
kılmaktadır. Dönüşüme uyum sağlayamayan veya dönüşümün gerisinde kalan ülkelerde ve bazı
sektörlerde ise “dijital boşluk” sorunu ortaya çıkmaktadır. İşgücü açısından sorunun üstesinden
gelinmesinde 21. yüzyıl becerilerine sahip olmak belirleyici olmaktadır. Bir diğer ifade ile
çalışanların gerekli becerilere sahip olarak yeniden vasıflandırılması gerekmektedir. Nitekim
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020 yılı raporuna göre şirketler, çalışanlarının yaklaşık olarak
yüzde 40’ının altı aya kadar becerilerini güncellemeleri gerektiğini bildirmiş, şirketlerin %94’ü
ise çalışanların yeni beceriler kazanmaları gerektiğini belirtmiştir.
Bu çalışmanın amacı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve
Dünya Bankası (WB) başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluş raporlarından yararlanarak
dijital ekonominin işgücü piyasasında yarattığı değişime değinerek ülkelerin bu dönüşümün
gerisinde kalmaması için oluşturmaları gereken politika önlemlerine yer vermektir.
Anahtar Kelimeler: Dijital dönüşüm, işgücü piyasası, beceriler.
1. GİRİŞ
Tarihsel bağlamda teknolojik gelişmelerin üretim sistemlerine dahil edilmesi ile ilişkilendirilen
sanayi devrimleri, üretimde verimliliği ve üretkenliği artırmayı esas almaktadır (Liaoa vd.,
2018: 2). 18. yüzyılın ortalarında İngiltere’de gerçekleşen birinci sanayi devrimi ile üretimde
makineleşmeye geçilmiş, bu dönemde buhar gücü ile çalışan makineler icat edilerek üretim
sistemlerinde insan emeği yerine mekanik kuvvet kullanılarak insanlığın en önemli
gelişmelerinden biri hayata geçirilmiştir (Schwab, 2016: 15; Liaoa vd., 2018: 2). Üretim
yapısını olduğu kadar işçi sınıfının ortaya çıkmasıyla toplumsal yapıyı da önemli ölçüde
etkileyen bu devrim, kısa sürede İngiltere’den diğer Avrupa ülkelerine yayılarak insanlığın ilk
makine çağını başlatmıştır (Brynjolfsson ve McAfee, 2018).
Üretimin mekanikleşmesinin ardından buhar gücünden daha üstün ve yeni bir teknoloji olan
elektriğin üretim hatlarında kullanılmasıyla ikinci sanayi devrimine geçilmiştir (Kagermann,
Wahlster ve Helbig, 2013: 14). Demir, çelik, kömür, petrol ve diğer kimyasal maddeler
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hammadde olarak yaygın biçimde kullanılmaya başlanmıştır. Henry Ford’un otomobil
fabrikalarında geliştirdiği seri üretim bantları ile verimlilik artmış, böylece seri üretim kavramı
ortaya çıkmıştır (Taş, 2018: 1821). Telefon, telgraf gibi kitle iletişim araçları icat edilmiş,
demiryolları ile ulaşım ağı genişlemiş, hammaddeye ulaşmak için yeni pazar arayışı
kolaylaşmış ve ağır sanayi gelişmiştir (Koca, 2020: 4537). Amerika Birleşik Devletleri (ABD),
Almanya ve Japonya bu dönemin başat aktörleri olmuştur (EBSO, 2017: 2).
Üçüncü sanayi devrimi veya bir diğer adıyla “Dijital Çağ”, internetin bilgisayar ve iletişim
teknolojilerinde yaygın kullanımını ifade etmektedir (EBSO, 2017: 3). Söz konusu devrim
1960’lı yılların sonrası dijital teknolojilerin üretim sistemlerine entegrasyonu ile
gerçekleşmiştir (Koca, 2020: 4540). Üretim, mekanik ve elektronik teknolojilere dayalı
makineler aracılığıyla gerçekleştirilirken, üçüncü sanayi devrimi ile yerini otomasyona dayalı
dijital teknolojilere bırakmıştır (Rıfkin, 2011: 14). Dolayısıyla, beden gücüne duyulan ihtiyaç
azalırken, nitelikli işgücüne yönelik talep artmaya başlamıştır (EBSO, 2017: 3). 1970’li yıllarda
ana bilgisayarların ve 1980’li yıllarda kişisel bilgisayarların kullanılmaya başlanması ile
iletişim ve ulaşım ağında yaşanan hızlı gelişmeler aynı zamanda endüstrilerin küreselleşme
sürecini başlatmıştır (Kagermann, Wahlster ve Helbig, 2013: 14; Schwab, 2016: 14).
Endüstri 4.0 kavramı ise ilk kez Alman Federal Hükümeti tarafından 2011 yılında Hannover
Ticaret Fuarında ileri teknoloji stratejisi olarak sunulmuştur (Kagermann, Wahlster ve Helbig,
2013: 17; Hermann, Pentek ve Otto, 2016: 3927). Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü
sanayi devrimi, insan-makine etkileşimini Siber Fiziksel Sistemler (CPS) ile mümkün kılan,
merkezi olarak kontrol edilen üretim süreçlerinden merkezi olmayan üretim süreçlerine bir
paradigma kayması olarak karakterize edilmektedir (Hermann, Pentek ve Otto, 2016: 3928).
Yaşlanan nüfus ve artan küresel rekabet gibi sorunlar karşısında Almanya başta olmak üzere
endüstriyel değer payında azalma görülen ülkeler (Çin, Hindistan, Brezilya, Fransa, Birleşik
Krallık), işgücünü azaltmak, ürün geliştirme süresini kısaltmak ve kaynakları verimli
kullanmak amacıyla Siber Fiziksel Sistem (CPS) ve Nesnelerin İnterneti (IoT) vb. gibi yeni
endüstriyel teknolojilerin geliştirilmesini gerekli görmüşlerdir (Qin, Liu ve Grosvenor, 2016:
173). Brynjolfsson ve McAfee (2018) tarafından “İkinci Makine Çağı” olarak tanımlanan
dördüncü sanayi devrimi, şimdiye kadar en hızlı, en derin ve kalıcı dönüşüm dönemi olarak
dünyayı şekillendirmektedir. Bu süreç yalnızca üretim süreçlerinde değil, iş ve iş yapış
biçimlerinden mesleklere, sektörlere ve yaşam biçimlerinde meydana getirdiği köklü
değişikliklere kadar pek çok açıdan dünyayı derin bir dijital dönüşümden geçirmektedir
(Kergroach, 2017: 6).
Söz konusu devrim ile yapay zekâ, akıllı robotlar, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti gibi
birçok yeni kavram literatüre girerek ülke ekonomilerinin öncelikli gündem maddesi haline
gelmiştir. Gelişen teknolojilerden faydalanabilmenin yolunun iş gücü piyasalarının uyum
sağlama kapasitelerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Nitekim dijital dönüşüm, istihdam
piyasalarını, beceri arz ve talebini ve mesleklerin yapısını etkileyen en önemli faktörlerden biri
haline gelmektedir (Kergroach, 2017: 6-8). Dijital dönüşümlerin üretim sistemleri üzerindeki
etkileri göz önünde bulundurulduğunda, işin niteliklerini ve çalışma koşullarını revize etmeye
yönelik politikalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.
2. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN İŞGÜCÜ PİYASALARINA ETKİLERİ
Teknolojik gelişmelere paralel olarak küresel işgücü piyasaları büyük bir dönüşümden
geçmektedir. Dördüncü sanayi devriminin temellerini inşa eden yapay zekâ, robotik, genetik,
nanoteknoloji ve biyoteknolojideki gelişmeler birbiri üzerine eklenerek hızla gelişmektedir
(WEF, 2016: 5). Endüstri 4.0 olarak adlandırılan dördüncü sanayi devrimi önceki devrimlerden
farklı olarak çok daha hızlı ve çok daha geniş ölçekte bir dönüşümü tanımlamaktadır. 2019 yılı
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Mart ayında ilan edilen Covid-19 pandemisinin yayılımını önlemeye yönelik tedbirler ülkelerin
dijital ekonomiye geçiş sürecini daha da hızlandırmıştır. Yeni iş modellerinin birçoğu dijital
platformlarda gerçekleşen ticari faaliyetlerden oluşmaktadır. Geniş ağ bağlantısı ile gerçekleşen
dijital mal ve hizmet satışı gibi faaliyetler, sanayileşmemiş bölgelerde yaşayan insanlara
ekonomik fırsatlar sunmaktadır. Yerel start-up firmalar dijital platformda daha az çalışanla iş
yaparken, küresel bağlamda daha büyük gelire sahip şirketlere dönüşerek dijital ekonomiye
katkı sağlamaktadır (WB, 2019: 3).
Dijital dönüşüm, sürdürülebilir ekonominin verimliliği ve etkinliği üzerinde pozitif bir etki
yaratmakla birlikte aynı zamanda işgücü piyasalarında önemli dönüşümlere yol açmaktadır. Bu
sürecin yeni meslekler yaratacağı vurgulanmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu’nun 2020
yılına ait İşlerin Geleceği adlı raporunda, yeni iş dünyasının teknoloji merkezli olduğu kadar
insan merkezli de olacağı belirtilmekte; yeni dönemde 6,1 milyon yeni iş fırsatı ile veri işleme,
yapay zekâ, mühendislik, bulut bilişim, ürün geliştirme ve yeşil ekonomi gibi bazı yükselen
mesleklerin öneminden bahsedilmektedir. Ayrıca bakım ekonomisi, pazarlama, satış, içerik
üretimi gibi alanlarda insanların işlerin geleceğindeki rolünün önemine vurgu yapılmaktadır
(WEF, 2020). Ancak bu süreç yeni meslekler yaratmasının yanı sıra bazı mesleklerin revize
edilmesini gerekli kılması nedeniyle birtakım zorluklara neden olmaktadır. Aynı zamanda
işgücünün vasıflı ve vasıfsız olarak ayrımının derinleşmesinden beceri boşluklarının
oluşmasına kadar değişen çeşitli beceri sorunlarını da beraberinde getirmektedir (WEF, 2016:
5; WB, 2019: 19).
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) dijital dönüşümün istihdamı üç farklı şekilde etkileyeceği
öngörüsünde bulunmaktadır; İlk öngörü işçiler tarafından gerçekleştirilen işlerin ve görevlerin
yerini yeni teknolojilerin alması ile işlerin ortadan kalkmasıdır. Endüstri 4.0 ile “Yapay Zekâ”
çağına geçilmesi, makine ve algoritmaların insan gücünü üretim süreçlerinin dışında bırakacağı
endişesine neden olmaktadır. Günümüzde var olan birçok mesleğin önemini yitireceği ya da
yok olacağı, önümüzdeki on ya da on beş yıl içinde henüz var olmayan yeni mesleklerin ortaya
çıkacağı düşünülmektedir (Marr, 2021: 23). İkinci öngörü, dijital dönüşümün neden olduğu
emek talebinde mesleki arzın esnek olmaması nedeniyle vasıflı işgücünün teknolojik işsizliğe
maruz kalacağı ve çalışma koşullarının kötüleşeceğidir. Bu durum yeni teknolojileri kullanmak
için yüksek beceri ihtiyacını ortaya koymaktadır. Son olarak, otomasyondan yararlanan
endüstriler yüksek üretkenliğe bağlı olarak verimlilik elde ederken, istihdam talebinde nispi bir
düşüş yaşayacaktır. Sektörler ve meslekler arasında otomasyonun eşit olmaması nedeniyle
istihdam talebinde yaşanan farklılık, iş kutuplaşmasına ve gelir eşitsizliğine yol açacaktır (ILO,
2018b: 9).
Frey ve Osborne, dijital dönüşümün Makine Öğrenimi (ML) ve Robotik (MR) teknolojilerin
otomasyonu nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD), işlerin %47’sinin risk altında
olduğunu ileri sürerek önemli bir tartışma başlatmıştır (2017: 15). Author ve Dorn (2009: 6) ise
1980’lerde bilgisayarlaşma ile başlayan ve birçok gelişmiş ülkede ücret eşitsizliğine neden olan
dijital teknolojilerin, işgücü piyasasında beceri farklılıklarına dayalı yapısal bir dönüşüme
neden olacağını ileri sürmektedir.1 Dönüşüme uyum sağlayamayan veya dönüşümün gerisinde
kalan ülkelerde ve bazı sektörlerde ise “dijital boşluk” sorunu ortaya çıkmaktadır. Dijital beceri
boşlukları, yeni teknolojilerin benimsenmesinin ve kullanılmasının önündeki en büyük
engellerden biri olarak görülmektedir (ILO, 2016: 18). Rutin işlerde gerçekleştirilen görevlerin
teknolojiyle ikame edilmesinde, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla öncelikle imalat ve hizmet
“Kanonik model” olarak adlandırılan teoriye göre, dijital teknolojilerin ilerlemesi, işgücünü yüksek ve düşük vasıflı olarak
beceri gruplarına ayırarak ücret eşitsizliğine neden olmaktadır. Bilişsel ve manuel görevlerin rutin ve rutin olmayan işler olarak
ayrılması bilgisayarlaşmaya olan duyarlılığın ölçülmesinde önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarlaşma ile
rutin işlerin maliyetlerinin düşmesi sonucu düşük vasıflı işçiler üretimden hizmet sektörlerine doğru yer değiştirirken, yüksek
vasıflı işçiler mal üretiminde kalmaktadır. Ortaya çıkan eşitsizlik istihdam kutuplaşması olarak tanımlanmaktadır.
1
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sektörlerinde yoğunlaşılmaktadır (ILO, 2018a: 3). Ancak iş görevlerindeki bilgi teknolojilerinin
içeriği ne kadar yüksek olursa, iş otomasyon riski daha düşük olmaktadır (OECD, 2019a: 6).
Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) 2018 yılı raporuna göre, 2022 yılına kadar işverenlerin
%59’u, işgücünün yaklaşık olarak yarısını değiştirecektir. Raporda ayrıca işgücünün %38’inin
üretkenliğini artıracak yeni rollerin genişletilmesi ve otomasyonla yeni roller oluşturulmasına
yönelik yapısal işgücü dönüşümleri vurgulanmaktadır. Bunun için geçici, serbest çalışma ve
sözleşmeye dayalı yeni düzenlemelerle istihdamın artırılması planlanmaktadır. Dolayısıyla
Veri Analistleri ve Bilim İnsanları, Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri, E-Ticaret ve Sosyal
Medya Uzmanları gibi önemli ölçüde teknolojiye dayalı ve teknoloji kullanımı ile geliştirilen
rollere olan talep artmaktadır. Aynı zamanda Müşteri Hizmetleri Çalışanları, Satış ve Pazarlama
Uzmanları, Eğitim ve Geliştirme, İnovasyon Yöneticileri gibi insana özgü becerilerden
yararlanılan roller büyümektedir. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenim Uzmanları, Büyük Veri
Uzmanları, Bilgi Güvenliği Analistleri, Robotik Mühendisleri ve Blok Zinciri Uzmanları gibi
en son teknolojileri anlama ve bu teknolojilerden yararlanma ile ilgili yeni uzman rollerine talep
artmaktadır (WEF, 2018: 8-9).

Çizelge 1. Tüm Endüstriler İçin Rollere İlişkin Örnekler

Kararlı Roller

Yeni Roller

Fazla Roller

• Genel Müdürler ve Üst
Düzey Yöneticiler
• Genel ve Operasyon
Yöneticileri
• Yazılım ve Uygulama
Geliştiricileri ve Analistler
• Veri Analistleri ve Bilim
İnsanları
• Satış ve Pazarlama
Uzmanları
• Satış Temsilcileri, Toptan
Satış ve İmalat, Teknik ve
Bilimsel Ürün
• İnsan Kaynakları Uzmanları
• Mali ve Yatırım
Danışmanları
• Veritabanı ve Ağ Uzmanları
• Tedarik Zinciri ve Lojistik
Uzmanları
• Risk Yönetimi Uzmanları
• Bilgi Güvenliği Analistleri
• Yönetim ve Organizasyon
Analistleri
• Elektroteknoloji
Mühendisleri
• Organizasyonel Gelişim
Uzmanları
• Kimyasal İşleme Tesisi
Operatörleri
• Üniversite ve Yüksek
Öğrenim Öğretmenleri

• Veri Analistleri ve Bilim
İnsanları
• Yapay Zekâ ve Makine
Öğrenimi Uzmanları
• Genel ve Operasyon
Yöneticileri
• Genel ve Operasyon
Yöneticileri
• Büyük Veri Uzmanları
• Dijital Dönüşüm Uzmanları
• Satış ve Pazarlama
Uzmanları
• Yeni Teknoloji Uzmanları
• Organizasyonel Gelişim
Uzmanları
• Yazılım ve Uygulama
Geliştiricileri ve Analistler
• Bilgi Teknolojisi Hizmetleri
• Proses Otomasyon Uzmanları
• İnovasyon Profesyonelleri
• Bilgi Güvenliği Analistleri
• E-Ticaret ve Sosyal Medya
Uzmanları
• Kullanıcı Deneyimi ve İnsanMakine Etkileşim
Tasarımcıları
• Eğitim ve Gelişim Uzmanları
• Robotik Uzmanları ve
Mühendisleri
• İnsan ve Kültür Uzmanları

• Veri Giriş Görevlileri
• Muhasebe, Defter Tutma ve
Bordro Memurları
• İdari Sekreterler
• Montaj ve Fabrika İşçileri
• Müşteri Bilgileri ve Müşteri
Hizmetleri Çalışanları
• İşletme Hizmetleri ve
Yöneticileri
• Muhasebeciler ve Denetçiler
• Malzeme Kaydı ve Stok
Tutma Memurları
• Genel ve Operasyon
Yöneticileri
• Posta Hizmetleri Memurları
• Finansal Analistler
• Kasiyerler ve Bilet
Memurları
• Mekanik ve Makine
Tamircileri
• Pazarlamacılar
• Elektronik ve
Telekomünikasyon
Tesisatçıları ve Tamirciler
• Banka Veznedarları ve İlgili
Memurlar
• Araba, Van ve Motosiklet
Sürücüleri
• Satış ve Satın Alma
Acenteleri Ve Brokerler
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• Uyum Görevlileri
• Müşteri Bilgileri ve Müşteri
Hizmetleri
• Enerji ve Petrol
Mühendisleri
• İşçiler
• Robotik Uzmanları ve
• Dijital Pazarlama ve Strateji
Mühendisleri
Uzmanları
• Petrol ve Doğal Gaz Arıtma
• Servis ve Çözüm
Tesisi Operatörleri
Tasarımcıları
Kaynak: İşlerin Geleceği Raporu, 2018, Dünya Ekonomik Forumu

• Kapıdan Kapıya Satış
Çalışanları, Haberciler ve
Sokak Satıcıları ve İlgili
Çalışanlar
• İstatistik, Finans ve Sigorta
Memurları
• Avukatlar

3. DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN GEREKTİRDİĞİ BECERİLER: 21 YY. BECERİLERİ
Ülkelerin endüstri 4.0 devriminin faydalarından ne ölçüde yararlanılacağını belirleyen önemli
ölçütlerden biri hiç şüphesiz işgücünün becerisi ve kapasitesidir. Bu nedenle, dijital mal ve
hizmetlere eşlik eden dijital teknoloji süreçlerinin hızla benimsenmesi ve ekonomik fırsatlardan
yararlanılması için becerilerin geliştirilmesi giderek önemli hale gelmektedir. Diğer yandan
dijital dönüşüm, gelişimin hızlanmasına yol açtığı için bu durum ülkelerin dijital uçurum sorunu
ile karşılaşma riskini arttırmaktadır. Bu nedenle dijital açığı kapatmaya yönelik ihtiyaç duyulan
bilgiye erişmek ve yeni teknolojileri kullanmak için gereken kapasite, bilgi ve beceriler daha
fazla ön plana çıkmaktadır. Ayrıca işgücü piyasalarında karmaşık problem çözme gibi gelişmiş
bilişsel beceriler, ekip çalışması gibi sosyo-davranışsal beceriler, muhakeme ve öz yeterlilik
gibi daha fazla uyarlanabilir beceri kombinasyonları güçlü insan sermayesini oluşturmada
önem kazanmaktadır (WB, 2019: 12- 13).

Çizelge 2. Tüm Endüstrilerde 2020 yılında Becerilere Yönelik Talepteki Değişim

Fiziksel Yetenekler

31

Teknik Beceriler

33

Kaynak Yönetimi Becerileri

36

Sosyal Beceriler

37

Süreç Becerileri

39

İçerik Becerileri

40

Karmaşık Problem Çözme…
Sistem Becerileri

40
42

Bilişsel Beceriler

52
0%

Artan Beceri Talebi

20%

40%

Sabit Beceri Talebi

60%

80%

100%

Azalan Beceri Talebi

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin İşleri Raporu, 2016.

Çizelge 2’de görüldüğü üzere bilişsel becerilere yönelik %52, sistem becerilerine yönelik %42
ve içerik becerileri ve karmaşık problemleri çözme becerilerine yönelik ise %40 oranında artan
beceri ihtiyacı ortaya çıkarken en düşük beceri ihtiyacı fiziksel becerilere (%31) aittir. Ortaya
çıkan mesleklerde ihtiyaç duyulan en muhtemel beceriler; iş becerileri, uzmanlaşmış endüstri
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becerileri, genel ve yumuşak beceriler, temel teknik ve teknolojik beceriler olarak kategorize
edilmektedir. 2025 yılına kadar en çok talep gören beceriler arasında ise eleştirel düşünme ve
analizin yanı sıra problem çözme ile aktif öğrenme, öz yönetim, dayanıklılık ve esneklik gibi
beceriler yer almaktadır (WEF, 2020).
Çizelge 3. 2025 Yılına Kadar En Çok Talep Edilecek Beceriler
1- Analitik düşünme ve yenilik
2- Aktif öğrenme ve öğrenme stratejileri

9- Esneklik, stres toleransı
10- Akıl yürütme, problem çözme ve fikir
yürütme
11- Duygusal zekâ
12- Sorun giderme ve kullanıcı deneyimi
13- Servis oryantasyonu
14- Sistem analizi ve değerlendirmesi
15- İkna ve müzakere

3- Karmaşık problem çözme
4- Eleştirel düşünme ve analiz
5- Yaratıcılık, özgünlük ve inisiyatif
6- Liderlik ve sosyal etki
7- Teknoloji kullanımı ve kontrolü
8- Teknoloji tasarımı ve programlama
Kaynak: World Economic Forum, Geleceğin İşleri Anketi, 2020

Diğer yandan Dünya Bankası (WB, 2019: 10) tarafından da vurgulandığı üzere işgücü
piyasalarında küresel beceri eksikliği nedeniyle beceri arzı ve talebi arasında uyumsuzluğun
arttığı görülmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Sürdürülebilir
Kalkınma Hedefleri kapsamında paydaşları ile geliştirmiş olduğu OECD Eğitim 2030 projesi
ile gençleri geleceğe hazırlamak amacıyla ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasına yönelik
çalışmalar yürütmektedir. Dijital dönüşüm çağının en önemli değişim ajanı olarak gördükleri
öğrencilerin aktif, sorumlu ve ilgili vatandaşlar olmasını sağlayan tutum ve değerlerin
geliştirilmesinin sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanmak için hayati öneme sahip olduğu
vurgulanmaktadır. Bu kapsamda yalnızca öğrenciler değil, öğretmenler, okul yöneticileri,
veliler ve topluluklar da geliştirilen “öğrenme pusulası” ile öğrenme süreçlerinde rol
almaktadır. OECD Eğitim 2030 projesine göre, dijital dönüşüm ekosistemine uyum sağlamak
için yeni değer yaratmak, sorumluluk almak, gerilimleri ve ikilemleri uzaklaştırmak olarak
kategorize edilen “Dönüştürücü Yetkinlikler” oluşturulmuştur. 2030 yılına kadar daha yaratıcı
düşünen, yeni ürün ve hizmetler geliştiren, inovasyon karşısında yeni iş ve sektörlerde yeni
girişimlerde bulunabilen, işbirliği yoluyla mevcut olan bilgiden farklı yeni bilgi yaratmak için
yeni modeller geliştiren bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (OECD, 2018: 5-6). Dijital dönüşümün
faydalarından yararlanmak için beceri geliştirmeye yönelik politikalar yapılması eğitim
alanındaki en önemli sürdürülebilir kalkınma hedeflerindendir (OECD, 2019b: 17).
Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu (International Society for Technology in
Education/ISTE), ise öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin eğitimde dijital teknolojiyi
kullanabilmelerine ilişkin hedefler belirlemek amacıyla Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları
(National Education Technology Standarts/NETS) geliştirmiştir (ISTE, 2021). 21. yüzyıl
becerilerini eğitim odağına alan başka bir kuruluş Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ve özel
sektörden çeşitli kuruluşlar ile oluşturulan (Apple, Dell, Microsoft, vb.) “21. Yüzyıl Becerileri
Ortaklığı Kurumu” (Partnership for 21st Century Skills/P21)’dur (P21, 2019).

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 356

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Çizelge 4. Uluslararası Kuruluşların 21. Yüzyıl Becerileri Çerçevesi
WEF
Temel Beceriler
• Okuma anlama
• Aritmetik
• Bilgi, iletişim ve
teknoloji
okuryazarlığı
• Bilimsel
okuryazarlık
• Finansal
okuryazarlık
• Kültürel
okuryazarlık
Yetkinlikler
• Eleştirel düşünme
• Karmaşık problem
çözme
• Yaratıcılık
• İletişim
• İşbirliği

Karakter Özellikleri
• Merak
• Girişimcilik
• Sabır/Dayanıklılık
• Uyum
• Liderlik
• Sosyal ve kültürel
farkındalık

OECD
Bilişsel ve Üstbilişsel
Beceriler
• Okuma anlama
• Sayısal beceriler
• Karmaşık problem
çözme
• Öğrenmeyi öğrenme
• Analitik düşünme
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Bilgi, iletişim ve
teknoloji
okuryazarlığı
Sosyal ve Duygusal
Beceriler
• Empati
• Öz yeterlilik
• İşbirliği
• İletişim kurma
• Öz değerlilik
• Öz farkındalık

P21
Öğrenme ve
İnovasyon Becerileri
• Öğrenme ve
yenilenme
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Problem çözme
• İletişim
• İşbirliği

NETS/ISTE
Yaratıcılık ve
İnovasyon Becerileri
• Yaratıcı düşünme
• Bilgiyi yapılandırma
• Ürün geliştirme
süreçlerinde
teknolojiyi kullanma
• Problem çözme
• Eleştirel düşünme
• Karar verme

Bilgi, Medya ve
Teknoloji Becerileri
• Bilgi okuryazarlığı
• Medya okuryazarlığı
• Bilgi ve iletişim
teknolojileri
okuryazarlığı

İletişim ve İşbirliği
• İletişim ve işbirliği
için dijital medyayı
kullanma
• Teknoloji
sistemlerini anlama
• Bilgi akışı ve
araştırma
• Bilgiyi toplamak,
değerlendirmek ve
kullanmak için
dijital araçlara
başvurma
Dijital Vatandaşlık
• Teknoloji ile
bağlantılı insani,
kültürel ve sosyal
konuları anlamak

Yaşam ve Kariyer
Becerileri
• Esneklik ve uyum
• Girişimcilik ve öz
yönelim
• Sosyal ve
kültürlerarası
beceriler
• Üretkenlik ve
Sorumluluk
• Liderlik
Kaynak: WEF (2016), OECD (2018, 2019b), P21 (2019), ISTE (2021) raporlarından derlenerek
Dijital Beceriler
• Yeni bilgi ve
iletişim teknolojileri
araçlarının kullanımı
• Günlük yaşam
becerileri
• Psikomotor beceriler
• Koordinasyon

hazırlanmıştır.

Dünya Ekonomik Forumu (2016), tarafından ortaya konulan 21. yüzyıl beceri çerçevesi
öncelikle işgücü piyasalarının yeni çalışma modelleri, yeni iş ve meslekler bakımından ihtiyaç
duyulan becerilerin geliştirilmesine odaklanarak yaşam boyu öğrenmeye yönelik dönüşüme
karşı beceri uyumsuzluklarını ve beceri açığını kapatmayı hedeflemektedir. Becerilerin itici
gücü olarak birçok uluslararası kuruluş ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara vurgu yaparken,
bireyleri geleceğe hazırlamak yönünde eğitime vurgu yapan beceri çerçeveleri olarak “21.
Yüzyıl Beceri Ortaklığı”, ISTE tarafından oluşturulan “Ulusal Eğitim Teknolojisi Standartları”
ve OECD tarafından hedeflenen “Eğitimin ve Becerilerin Geleceği 2030” projelerinin ön plana
çıktığı görülmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri okuryazarlığı tüm çerçevelerde ortak
geliştirilmesi hedeflenen 21. yüzyıl becerisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
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4. SEÇİLMİŞ ÜLKELERİN VE TÜRKİYE’NİN 21. YÜZYIL BECERİLERİNİ
GELİŞTİRMEYE YÖNELİK OLUŞTURDUĞU POLİTİKALARA KISA BİR BAKIŞ
21. yüzyıl becerileri dünyayı anlama, düşünme, öğrenme, çalışma ve yaşama biçimlerini
geliştirmek için öğrenilebilen teknik temel beceriler, teknolojik beceriler ile kişilerarası etkili
olan sosyal ve duygusal beceriler ve yeteneklerdir. Söz konusu yetenekler, işgücü
piyasalarındaki büyük dönüşümle başa çıkmak, Covid-19 pandemisinin neden olduğu küresel
kriz gibi ekonomik ve sosyal şoklara karşı direnç oluşturmak için hayati önem taşımaktadır
(ILO, 2021: 26). 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için uygulanan politikalar incelendiğinde
gerek ülkelerde gerekse uluslararası kuruluşlarda temel olarak eğitim politikalarına
odaklanıldığı görülmektedir. Özellikle istihdam verimliliğinin sürdürülebilmesinde dijital
teknolojiyi öğrenmek amacıyla eğitime yapılan yatırımlar, eğitim alanında uygulanan
politikalar ve yaşam boyu öğrenmeye dayalı politikalar öncelikli hale gelmektedir. Robotik ve
yapay zekânın, işleri yerinden edeceğine dair endişelere karşın, yeni teknolojilerin büyük bir
bölümü küresel değer zincirine olumlu etkileri olacak fırsatları beraberinde getirmektedir. Bu
bağlamda, mevcut ve gelecekteki işgücü arasında öğrenme ve yeniden öğrenmeye dayalı yeni
eğitim paradigmaları dijital dönüşümün sağlanmasında önemli bir belirleyici olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Ülkeler endüstriyel alanda öne çıkan sektöre göre ihtiyaç duyulan becerilerin geliştirilmesine
önem vermektedir. OECD’nin PIAAC (Yetişkin Yeterliliklerini Değerlendirme Programı) ve
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) araştırmaları ile ülkelerin işgücünde ve
eğitimde beceri düzeyleri incelenmektedir. Dijital uçurumların kapatılmasında, beceri
dağılımlarının eşitlenmesi ve beceri eksikliğinin giderilmesi önemli rol oynamaktadır (Berger
ve Frey, 2016: 33). Bu bağlamda ülkelerin dijital dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla eğitim
ve işgücü piyasalarında becerilerin geliştirilmesine yönelik yapmış oldukları uygulamalara
kısaca değinilecektir.
4.1. ALMANYA
Almanya, 2011 yılında ifade ettiği Endüstri 4.0 kavramı ile dijital dönüşümün öncüsü olan bir
ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. OECD analizine göre Almanya’da 15 yıl içerisinde işlerin
%18’i otomasyon riski ile karşı karşıya kalacaktır. İşlerin %36’dan fazlası ise meydana gelen
yapısal dönüşümün karşısında belirgin bir değişimle karşılaşacaktır. Bu nedenle beceri
yenileme ve beceri gelişiminde iyi yapılandırılmış eğitim ve öğretim sistemlerinin
sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır (OECD, 2021a: 13).
Almanya güçlü bir beceri geliştirme sistemine sahiptir. OECD, PIAAC ve PISA
değerlendirmelerinde 15-65 yaş arası yetişkin nüfusta okuryazarlık ve sayısal becerileri OECD
ortalamasının üzerindedir (OECD, 2019b). Güçlü ve saygın bir mesleki ve teknik eğitim
sistemine sahip olunmasının bu başarılarda etkili bir faktör olduğu düşünülmektedir. Ülkede
2019 yılının Haziran ayında “Ulusal Beceri Stratejisi” (Nationale Weiterbildungsstrategie,
NWS) yayınlanmıştır. Bu kapsamda Federal İstihdam Ajansı ve paydaşları ile işbirliği halinde
becerilerin geliştirilmesine yönelik eğitim ve öğretim programları yasal çerçevede sunulmuştur.
Bu stratejide “düşük beceriye sahip bireylerin kapasitelerinin yükseltilmesi, yüksek becerilere
sahip bireylerin ise kariyer rehberliği ile iş garantili mentörlük yaklaşımlarının belirlenmesi,
mesleki ve teknik eğitim müfredatlarının geliştirilmesi” politikalarına ağırlık verilmiştir. 2020
yılının Mart ayında oluşturulan “Yüksek Teknoloji Stratejisi 2020” Eylem Planında ise imalat
sanayi geleceğini yeni teknolojiler karşısında güvence altına almaya çalışmaktadır (Liaoa vd.,
2018: 6).
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4.2. JAPONYA
Japonya, dördüncü sanayi devrimini “Bilim Teknolojisi ve İnovasyon Konseyi” tarafından
hazırlanan “5. Bilim ve Teknoloji Temel Planı” raporu ile “Süper Akıllı Toplum” ya da
“Toplum 5.0” kavramları ile karşılamıştır. Raporda yeni teknolojilerin entegre olduğu gelecek
endüstrinin gelişimi ve dönüşümü için yeni değer yaratmaya yönelik politikalara vurgu
yapılmaktadır (Liaoa vd., 2018: 7).
Japonya, 2018-2022 yıllarını kapsayan “Eğitimin Yükseltilmesi Üçüncü Ana Planı” ile eğitim
sistemlerine 2030 yılına kadar entegre olacak kapsamlı hedefler belirlemiştir. Planda işgücü
piyasalarında öğrenmeye olanak tanıyan, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen politikaların yanı
sıra problem çözme, bilgi ve iletişim teknolojisinin entegrasyonu ile bilgi ekonomisine katkı
sunacak becerilerin geliştirilmesine odaklanılmaktadır. 2019 yılında pandemi ile güçlendirilen
GIGA Okulda Dijital Öğrenme Programı (The GIGA School Digital Learning Programme) ile
çocukların okullarda dijital araçlara erişimi ve öğrenme pratiklerini destekleyen yeni
programlar oluşturulmuştur. Ekonomik zorluklardan dolayı pandemi ile uzaktan eğitim gibi
yeni sistemlerde eğitime erişim zorluğu yaşayan öğrencilerin desteklenmesi bu program
dâhilindedir. Yeni teknolojilere erişim ve kullanımı için ihtiyaç duyulan beceri eğitimleri
“Çocukların Öğrenmesini Garanti Eden Kapsayıcı Paket” ile ilköğretim ve ortaöğretim
okullarında esneklik ve uyumlu hale getirilen yeni müfredatlara eklenmiştir (OECD, 2021b:
199).
4.3. TÜRKİYE
Türkiye’de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK),
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) başta olmak üzere
sendikalar, meslek örgütleri ve ilgili kuruluşların işbirliği ile hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi” 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak biçimde hazırlanan belge,
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimde mesleki ve akademik eğitim ve öğretim
programları ve diğer öğrenme yolları ile kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal
yeterlilik çerçevesini ifade etmektedir (www.myk.gov.tr).
Bu kapsamda öğretim süreçlerinde öğrencilere kazandırılacak yeterlilik ve becerilere ilişkin
anadilde iletişim, yabancı dillerde iletişim, matematiksel yetkinlik, bilim ve teknolojide temel
yetkinlikler, dijital yetkinlik, öğrenmeyi öğrenme, kültürel farkındalık ve ifade, inisiyatif alma
ve girişimcilik, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili yetkinlikler olmak üzere sekiz temel yetkinlik
belirlenmiştir. Söz konusu beceriler aynı zamanda 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi için
anahtar faktörleri oluşturmaktadır. Bireylerin beceri gelişimleri için mesleki ve teknik eğitim
müfredatlarının öğrenci ve öğretmen, okul yönetimleri ve işverenlerin işbirliğine dayalı
öğrenmeyi temel alan bir modelde revize edilmesi sağlanmış ve okullarda uygulanan eğitim
programlarına eklenmiştir. Böylelikle becerilerin eğitim temelinde güçlendirilmesi ve işgücüne
katılım oranlarının artırılması için mesleki ve teknik eğitim gören öğrencilerin işgücü
piyasalarının taleplerine göre geliştirilmesine önem verilmektedir. Pandemi ile “Uzaktan
Eğitimde Becerilerin Yönetimi ve Tasarımının Geliştirilmesi” kursları ile öğretmenlerin ve
uzaktan eğitim alan çocukların etkinliğini sağlanması amacıyla; öğrenci-öğrenci etkileşimi,
öğrenci-öğretmen etkileşimi ve öğrenci-materyal etkileşimi ile kapasitelerin artırılması
sağlanmıştır. Yine bu süreçte teknik, iletişim ve öz yönetim becerilerinin geliştirilmesine
odaklanılmıştır (OECD, 2021b: 238).
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5. DEĞERLENDİRME
Teknolojik gelişim toplumların hemen her alanına nüfuz ederek toplumsal yapıyı
dönüştürmekte; eğitim yaşamından çalışma yaşamına kadar pek çok alanı derinden
etkilemektedir. Dördüncü sanayi devrimi olarak tanımlanan bu dönem, önceki dönemlere göre
çok daha hızlı ve çok daha geniş ölçekte bir dönüşümü tanımlamaktadır. Bu nedenle değişime
uyum sağlama mekanizmalarının çok kısa sürede uygulamaya geçirilmesi önem taşımaktadır.
Uluslararası raporlarda dijital dönüşümün işgücü piyasasına yansımaları incelendiğinde beceri
açığı sorununun ön plana çıktığı görülmektedir. Sorunun çözümünde ise eğitim politikaları
önemli bir yer tutmaktadır. Hiç şüphesiz eğitim yaşamının her kademesinde verilmesi planlanan
beceri öğrenimi dijital dönüşüme uyum sağlamada önemli bir etken olmakla birlikte buna ek
olarak staj eğitimi başta olmak üzere devlet ve işletmeler tarafından desteklenen çeşitli
uygulamalar aracılığı ile 21. yy becerilerinin işgücü piyasasına aktarılmasını sağlayan
mekanizmaların hayata geçirilmesinin de önem taşıdığı düşünülmektedir. Ayrıca devletlerin,
eğitim yaşamını tamamlayamayan veya eğitim hayatının dışında kalan bireylere 21. yy
becerilerini sağlamaya yönelik eğitimler sağlaması ve bu noktada yaşam boyu öğrenme sürecini
destekleyen uygulamaların yaygınlaştırılması ve ulaşılabilir olmasının sağlanması faydalı
olacaktır.
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İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ DİL QAYDALARI İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏR
Bakı, Azərbaycan
Səfərəliyeva Fəridə Akif qızı
Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
ORCİD İD: https://orcid.org/0000-0003-1161-5759
Xülasə
Açar söz: ibtidai sinif, qrammatik qaydalar, metod və yollar
Dünyada təhsilin inteqrasiya olunduğu bir zamanda başqa fənn müəllimləri kimi
Azərbaycan dili fənn müəllimi də öz fəaliyyətində dönüş yaratmalı, daha səmərəli metod, üsul
və vasitələr tapmalıdır. Azərbaycan dili təlimində əsas məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərin
nitq inkişafının təmin olunması vacib hesab edilir. Ona görə də təlim prosesində şagirdlərin
lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, cümlə qurmaq vərdişinin formalaşdırılması, rabitəli nitq
nümunələrinin hazırlanması mühüm istiqamətlər kimi diqqət mərkəzində saxlanılır.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin əsas məqsədi
şagirdlərə dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları qazandırmaqla onların nitqini
inkişaf etdirmək, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Savadlı
yazının təmin olunmasına maneə törədən cəhətlərdən biri mətndə yazılışı çətin sözlərin,
ifadələrin işlənməsidirsə, digəri orfoepiya normaları arasında əhəmiyyətli dərəcədə fərqin
olmasıdır. I sinifdən etibarən yazılışı tələffüzündən fərqlənməyən sözlərdən ibarət mətnlər üzrə
işin aparılması şagirdlərin yorulmalarının qarşısını alır. Sonralar isə tədricən mətnlərin
məzmununa yazılışı tələffüzündən fərqlənən sözlər, mənaca çətin söz və terminlər daxil olunur.
Şagirdlərin dilimizin qrammatik formalarını şüurlu dərk etmələri, onların lüğət ehtiyatını
sürətlə mənimsəmələri üçün geniş imkanlar açır. Hər hansı qrammatik anlayış və terminin
mənimsənilməsi lüğət ehtiyatının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. Şagirdlər yalnız qrammatik
qaydanın mənasını dərk etdikdə, onu müvafiq dil materialına aid edərək həmin sözlərlə ifadə
etməyi bacardıqda anlayışı başa düşürlər. Bu isə dilin forması ilə məzmunu arasında asılılığın
dərk olunması deməkdir.
Hər bir Azərbaycan dili dərsinin məqsədi tədris materialının yalnız nəzəri cəhətlərini
şagirdlərə mənimsətmək deyil, həm də onun təcrübəyə - yazılı və şifahi nitqə tətbiqini
öyrətməkdir. Qrammatik qaydaları mənimsəmə dilə yiyələnməni sürətləndirir, şagirdlərə
düzgün və ifadəli oxumaq, savadlı yazmaq, fikri aydın, dəqiq ifadə etmək bacarıq və vərdişləri
aşılamağa geniş imkanlar açır. Ona görə də Azərbaycan dili təlimi prosesində nəzəri
məlumatların çatdırılması və onların praktikaya tətbiqi qarşılıqlı şəkildə getməli, bunlardan biri
digərinin inkişafına təkan verməlidir.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 363

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

ISSUES RELATED TO LANGUAGE RULES IN PRIMARY SCHOOL
Summary
Keywords: elementary school, grammar rules, methods and ways
At a time when education is integrated in the world, the teacher of the Azerbaijani
language, like other subject teachers, must make a turn in their activities, find more effective
methods, techniques and tools. In order to achieve the main goal of teaching the Azerbaijani
language, it is important to ensure the speech development of students. Therefore, in the process
of learning, the enrichment of students' vocabulary, the formation of sentence construction
skills, the development of coherent speech patterns are kept in the center of attention as
important areas.
The main purpose of teaching the Azerbaijani language as a state language in secondary
schools is to develop students' speech by giving them listening, speaking, reading and writing
skills, and to create a basis for their formation as individuals. One of the obstacles to the
provision of literate writing is the development of words and expressions that are difficult to
write in the text, and the other is the significant difference between the norms of orthoepy. From
the first grade onwards, working on texts that do not differ from the pronunciation of the
spelling prevents students from getting tired. Later, words, phrases, and terms that are difficult
to spell are gradually add to the text.
It opens up a wide range of opportunities for students consciously understanding the
grammatical forms of our language, quickly master their vocabulary. Assimilation of any
grammatical concept and term serves to clarify the vocabulary. Students understand a concept
only when they understand the meaning of the grammatical rule and are able to express it in
those words by referring it to the relevant language material. This means understanding the
relationship between the form and content of language.
The purpose of each Azerbaijani language lesson is not only to teach students the
theoretical aspects of the teaching material, but also to teach its application in practice - written
and oral. Mastering grammatical rules accelerates language acquisition, opens up a wide range
of opportunities for students to develop the skills and habits of reading correctly and
expressively, writing competently, expressing ideas clearly and precisely. Therefore, in the
process of teaching the Azerbaijani language, the delivery of theoretical information and their
application in practice should go hand in hand, one of which should stimulate the development
of the other.

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ DİL QAYDALARI İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏR
Açar söz: ibtidai sinif, qrammatik qaydalar, metod və yollar
I-IV siniflərdə Azərbaycan dili fənni üzrə şagirdlərin əlifbanı öyrənməsi, oxu və yazı
texnikası, hüsnxət qaydaları, düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli oxu üzrə ilkin bacarıqların
formalaşdırılması, lüğət ehtiyatının tədricən zənginləşdirməsi, ən vacib olan qrammatik
qaydaları və ədəbi tələffüz normalarını öyrənib tətbiq etməsi önəmlidir. Həmçinin bu
mərhələdə ekspressiv nitq bacarıqlarının formalaşdırılması, Azərbaycan xalqının dili, tarixi,
əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, mədəniyyəti, adət-ənənələri haqqında ilkin anlayışların
yaradılması təmin olunur.
Tədris prosesində ana dilimizin fonetik, leksik, qrammatik,
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orfoepik, üslubi və ədəbi tələffüz qaydalarına uyğun qurulması çox önəmlidir. Əslində
qrammatika, yazı qaydaları və nitq inkişafı üzrə iş elə planlaşdırılmalıdır ki, hər bir dərsdə dilin
ayrı-ayrı sahələri (o cümlədən, fonetika, orfoepiya, leksika, morfologiya, sintaksis, söz
yaradıcılığı, orfoqrafiya, punktuasiya, üslubiyyat və s.) qarşılıqlı əlaqədə öyrədilsin.
Dilimizin qrammatikasının sistemi haqqında aydın təsəvvür yaratmaq, ardıcıllığı
gözləmək məqsədilə şagirdlərin savad təlimi dövründə öyrəndikləri səs və hərfin
fərqləndirilməsi, böyük hərflərin sətri hərflərdən fərqləndirilməsi vacibdir. Professor, dilçi alim
B.Xəlilov qeyd edirdi ki, əgər şagirdlər öz fikirlərini düzgün, dolğun şəkildə yazmağı
bacarmırsa, deməli onların yazı vərdişləri qüsurlu şəkildədir. O, əlifbanın tez-tez
dəyişdirilməsini, elmi-texniki tərəqqinin yüksəlməsini - İKT-dən istifadənin həyatımızda
başlıca rol oynamasını yazı vərdişlərinin formalaşdırılmasına mane yaradan başlıca amil olaraq
qiymətləndirmişdir. Alim yazı bacarıqlarının mənimsədilməsi zamanı ortaya çıxan
problemlərin aradan qaldırılması məqsədilə mütaliə ilə məşğul olan gənc nəslin
yetişdirilməsini, inşa yazılardan istifadənin genişləndirilməsini və əlbəttə ki, dili tədris edənlərə
diqqətin, qayğının artırılmasını tövsiyə etmişdir. Bu gün ibtidai sinif müəllimi hər şeydən əvvəl
ədəbi tələffüzü mükəmməl bilməli, öz nitqində şivə xüsusiyyətlərinə yol verməməlidir. Bir də
ki, müəllim şagirdin nitqindəki şivə xüsusiyyətlərini hesaba almalı və bunları aradan qaldırmaq
üçün xüsusi çalışmalar aparmalıdır. Əgər şagirdlər müəyyən sözlərin tələffüzündə çətinlik
çəkirlərsə, həmin sözün mənasını aydınlaşdırmalı, o, sözü quruluşuna görə təhlil etməlidir.
Ədəbi tələffüzə, yaxud yazı qaydalarından fərqlənən sözlərə aid orfoepik cədvəllər
hazırlanmalıdır. Yerli şivə ilə əlaqədar olan orfoqrafik səhvləri aradan qaldırmaq üçün, birinci
növbədə qrammatik təhlildən və sözlərin morfoloji cəhətdən qarşılaşdırılması yollarından
istifadə edilməlidir.
Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi ümumtəhsil məktəblərində tədrisinin əsas məqsədi
şagirdlərə dinləyib-anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları qazandırmaqla onların nitqini
inkişaf etdirmək, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına zəmin yaratmaqdan ibarətdir. Yazının tətbiqi
ibtidai siniflərdə kalliqrafiya qaydalarından əlavə orfoqrafiya, punktuasiya normalarına əməl
olunmasını tələb edir. Savadlı yazının təmin olunmasına maneə törədən cəhətlərdən biri mətndə
yazılışı çətin sözlərin, ifadələrin işlənməsidirsə, digəri orfoepiya normaları arasında
əhəmiyyətli dərəcədə fərqin olmasıdır. I sinifdən etibarən yazılışı tələffüzündən fərqlənməyən
sözlərdən ibarət mətnlər üzrə işin aparılması şagirdlərin yorulmalarının qarşısını alır. Sonralar
isə tədricən mətnlərin məzmununa yazılışı tələffüzündən fərqlənən sözlər, mənaca çətin söz və
terminlər daxil olunur.
Müasir dövrdə ibtidai sinif müəllimi ana dili dərslərində bir sıra faktları nəzərdən
qaçırmamalıdır: İlk olaraq, Azərbaycan dili ilə bağlı şagirdlərə öyrədiləcək bilik, bacarıq və
vərdişlər dilçilik elminə söykənməli, pedaqogika, psixologiya və metodikanın tələblərinə uyğun
şəkildə təşkil edilməlidir. Peşəkar müəllim bu zaman dərsin məzmunu və öyrədilməsi yollarını
qabaqcadan düşünməli, həmçinin Azərbaycan dili dərslərində bütün bölmələr arasında (leksika,
qrammatika, orfoepiya, orfoqrafiya, durğu işarələri və üslubiyyat) qarşılıqlı əlaqə qurmalıdır.
Kurikulumda məzmun xəttinin dördüncüsü olan dil qaydalarına da geniş yer verilmişdir. Tədris
prosesində müəllim bir məqama diqqət etməlidir ki, ana dilinin tədrisində məqsəd şagirdlərə
dilimizin qaydalarını əzbərlətmək, “əsaslı şəkildə öyrətmək” deyil, sadəcə ədəbi dili,
orfoqrafiyanı öyrənmək üçün lazım olan ən zəruri qaydalarla tanışlıqdır [3]. Bunun başqa bir
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vəzifəsi təbii ki, yuxarı siniflərdə Azərbaycan dilindən sistematik kursun öyrədilməsi üçün
zəmin yaratmaqdır.
Şagirdlərin dilimizin qrammatik formalarını şüurlu dərk etmələri, onların lüğət ehtiyatını
sürətlə mənimsəmələri üçün geniş imkanlar açır. Hər hansı qrammatik anlayış və terminin
mənimsənilməsi lüğət ehtiyatının dəqiqləşdirilməsinə xidmət edir. Şagirdlər yalnız qrammatik
qaydanın mənasını dərk etdikdə, onu müvafiq dil materialına aid edərək həmin sözlərlə ifadə
etməyi bacardıqda anlayışı başa düşürlər. Bu isə dilin forması ilə məzmunu arasında asılılığın
dərk olunması deməkdir. İbtidai sinifdə “Söz və onun leksik mənası” başlığı altında dil
qaydaları öyrədilir. Düzdür, I sinifdən başlayaraq şagirdlər yaxınmənalı və əksmənalı sözləri
fərqləndirməyi bacarır. Sözün leksik mənası mükəmməl dərk edilməsə, digər mövzuların da
(qrammatik məna, həqiqi və məcazi məna, təkmənalı və çoxmənalı sözlər, omonim, sinonim və
antonimlər və s.) tədrisində müəyyən çətinliklər ortaya çıxacaq. Orta məktəbdə şagirdlərə izah
edilməlidir ki, sözün leksik mənası onun əsas mənasıdır. Şagirdlərin zəif qavradıqları sahə ilk
növbədə leksik və qrammatik şəkilçidir. Leksik məna bilirik ki, sözün ilk və başlıca mənasıdır.
Leksik məna yalnız ifadə etdiyi məfhumlarla yox, sözün aid olduğu nitq hissəsi ilə, işlədildiyi
mətnlə, üslubi çalarla müəyyən edilir.
Adətən şagirdlər qrammatik təhlil prosesində bu və ya digər nitq hissəsini aid edərkən
sözün yalnız leksik mənasına diqqət yetirir, onun morfoloji əlamətlərini yaddan çıxarır. Sözün
leksik mənası üzərində işləyərkən müəllim tədris prosesində sözyaradıcı əlaqələri
unutmamalıdır. Leksikanın mənimsənilməsində şagirdlərin eyni kökdən olan sözlərə müraciət
etmək imkanı həmin ifadələrin daha yaxşı başa düşülməsini təmin edir. Lüğət üzrə iş prosesində
müəllim sözlərin mənasının öyrədilməsini lüğət-orfoqrafik işlərlə paralel apararsa, müsbət
nəticə qazanmış olar. Lüğət üzrə işi sistemli və ardıcıl təşkil etmək üçün müəllim hansı sözün
üzərində iş apardığını düzgün seçməlidir.
Azərbaycan dili dərsində peşəkar müəllim ədəbi tələffüz, leksika, söz yaradıcılığı,
üslubiyyat üzrə işi ön plana çəkməlidir. Bəzi ibtidai sinif müəllimləri tədris prosesində lüğət
üzrə işi yalnız oxu dərslərində həyata keçirirlər. Lüğət işinin aparılmasını müəllim düzgün
planlaşdıra bilmir və bu zaman siniflər arasında əlaqə unudulur.
Qrammatika tədrisinin ən səmərəli, düzgün metodlarından biri müstəqil işlər sayılır.
Şagirdlərin müstəqil işləri bir metod kimi yeni keçilmiş materialın öyrənilməsi və
möhkəmləndirilməsi, bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanması, həmçinin, dərsliklərdən,
orfoqrafiya lüğətlərindən istifadə edilməsi, müstəqil yerinə yetirilmiş çalışmaların
möhkəmləndirilməsi prosesində tətbiq olunur.
Qrammatikanın öyrədilməsi ilə bağlı aparılan lüğət işləri tək qrammatik bilik və
bacarıqların möhkəmləndirilməsi üçün deyil, həm də şagirdlərin lüğət ehtiyatını
genişləndirmək, fəallaşdırmaq məqsədini güdür. Bu cəhət “Sözün tərkibi və Nitq hissələri”
bölməsində özünü xüsusi büruzə verir. Eyniköklü sözlərin seçilməsi üzrə aparılan işləri sırf
lüğət üzrə iş adlandırmaq olar. II sinifdə kök və eyniköklü sözlərlə tanışlıqdan sonra şagirdlər
bir kökdən müxtəlif mənalı bir neçə söz düzəldir ki, bu da şagirdin lüğət ehtiyatının
zənginləşməsinə və sözləri qruplara bölmək işinə hazırlayır. Bu zaman şagirdlərin eyniköklü
sözlərin leksik mənaları arasındakı yaxınlıqla yanaşı, fərqi də başa düşməsi önəmlidir.
Dünyada təhsilin inteqrasiya olunduğu bir zamanda başqa fənn müəllimləri kimi
Azərbaycan dili fənn müəllimi də öz fəaliyyətində dönüş yaratmalı, daha səmərəli metod, üsul
və vasitələr tapmalıdır. Azərbaycan dili təlimində əsas məqsədə nail olmaq üçün şagirdlərin
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nitq inkişafının təmin olunması vacib hesab edilir. Ona görə də təlim prosesində şagirdlərin
lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi, cümlə qurmaq vərdişinin formalaşdırılması, rabitəli nitq
nümunələrinin hazırlanması mühüm istiqamətlər kimi diqqət mərkəzində saxlanılır. Hər bir
Azərbaycan dili dərsinin məqsədi tədris materialının yalnız nəzəri cəhətlərini şagirdlərə
mənimsətmək deyil, həm də onun təcrübəyə - yazılı və şifahi nitqə tətbiqini öyrətməkdir.
Qrammatik məlumatları mənimsəmə dilə yiyələnməni sürətləndirir, şagirdlərə düzgün və
ifadəli oxumaq, savadlı yazmaq, fikri aydın, dəqiq ifadə etmək bacarıq və vərdişləri aşılamağa
geniş imkanlar açır. Ona görə də Azərbaycan dili təlimi prosesində nəzəri məlumatların
çatdırılması və onların praktikaya tətbiqi qarşılıqlı şəkildə getməli, bunlardan biri digərinin
inkişafına təkan verməlidir. Başqa sözlə, müəllim ayrı-ayrı nəzəri ümumiləşdirmələrdən,
qaydalardan nitq praktikasına, nitq praktikasından da nəzəriyyəyə, qaydalara doğru hərəkət
etməlidir.
İbtidai sinif müəllimləri ayrı-ayrı nitq hissələri, eləcə də cümlə üzvlərinin üslubi
funksiyalarının mənimsədilməsinə, söz, ifadə və cümlələrin düzgün seçilməsi vərdişlərinin
aşılanmasına diqqət yetirməlidir. Bu məqsədlə şagirdlərin nitqində müşahidə olunan üslub
nöqsanlarına, bu qüsurların meydana çıxmasının səbəblərini aydınlaşdırmağa ciddi fikir
verilməlidir.
Ədəbiyyat
[1] Fərəcov Ə. Qrammatik məfhum və onun mənimsənilməsinin bəzi məsələləri. Bakı, 1970.
[2] Hümmətova. R. Azərbaycan dili dərslərində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi. Bakı, 2010.
[3] Nəbiyeva Ş, Abdullayeva G, Kərimova A. İbtidai siniflərdə ana dili tədrisi metodikası
fənnnindən mühazirələr. Bakı, 2015.
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LİNQVİSTİK TƏHLİLİN FƏNDAXİLİ VƏ FƏNLƏRARASI İNTEQRASİYANIN
QURULMASINDA ROLU

Rəhilə Hümmətova, f.ü.f.d. dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Giriş. Məlumdur ki, dilçilik üzrə verilmiş biliklərin mənimsənilməsi və bacarığa
çevrilməsi spesifik metod olan linqvistik təhlillə də sıx bağlıdır. Tələbə dilçilik üzrə həm
müstəqil tədqiqatçı, həm də hərtərəfli, günün tələblərinə cavab verən müəllim olmaq istəyirsə,
linqvistik təhlilə, onun nəzəri və metodoloji əsaslarına yiyələnməli, linqvistik təhlilin növləri
üzrə təhliletmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Linqvistik təhlil elə bir metoddur ki, onsuz
Azərbaycan dili tədrisini təsəvvürə gətirmək qeyri-mümkündür. Tədris prosesində mövzunun
qarşıya qoyulmuş konkret məqsədindən asılı olaraq, dərsin bütün mərhələlərində linqvistik
təhlildən ən əlverişli metod kimi geniş istifadə imkanları var. A.Qurbanov linqvistik təhlilin
əhəmiyyətindən bəhs edərək yazırdı: “Linqvistik təhlil ali məktəblərdə Azərbaycan dili
tədrisinə dair faydalı iş formalarından olub, xüsusi tədris əhəmiyyəti kəsb edir. Belə ki,
linqvistik təhlil prosesində auditoriya əsl dilçilik laboratoriyasına çevrilir, dil hadisə və faktları
bədii mətn vasitəsilə əyani şəkildə nümayiş etdirilir. Bu cür linqvistik təhlil dil hadisələri və
qanunlarını tələbələrin daha dərindən və möhkəm qavramalarına kömək edir. Burada
tələbələrin dil hadisələrini şüurlu mənimsəməsi, onlara yaradıcı yanaşması, müstəqil iş apara
bilməsi və s. kimi keyfiyyətlər də həyata keçirilir. (1, s. 32)
Linqvistik təhlilin sadə formaları ibtidai siniflərdən başlanır. Yuxarı siniflərdə isə
dilçiliyin hər bölməsi üzrə linqvistik təhlillər aparılır. Linqvistik təhlil nəzəri dilçiliyin hər
bölməsini daha dərindən dərk etməyə yönəldilmiş əsas metod kimi tətbiq edilir. Bu da imkan
yaradır ki, dilçilik və onun şöbələri üzrə dərin bilik əldə edən, zəruri bacarıqlara yiyələnən
təhsilalanlar linqvistik təhlilin mahiyyəti, məzmunu, elmi-metodik əsasları haqqında daha
mükəmməl bilik və bacarıqlara sahib olsun.
Bu gün cəmiyyətdə baş verən sosial proseslər təhsilin inkişafında xüsusi tələblər irəli sürür.
Cəmiyyətə daha çox mövzunu öyrənən yox, öyrəndiklərini tətbiq etməyi bacaran şagird, tələbə
lazımdır. Linqvistik təhlilə bu cür baxış bucağından yanaşsaq, onun praktik əhəmiyyətinin nə
qədər böyük olduğunu sübut etmiş olarıq.
Məqalədə linqvistik təhlilin inteqrativ əsaslı təlim prosesindəki rolu, aparılma mexanizmi
müəyyənləşdirilib, inteqrativlik prinsipi müasir dərsin əsas tələbi kimi qabarıq verilib.
Linqvistik təhlil metodunun fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın qurulmasındakı rolu konkret
nümunələrlə öz əksini tapıb. Məqalədə xüsusilə sözlərin leksik-semantik xüsusiyyətlərinin
mənimsədilməsi prosesi morfologiya, həm də leksikologiyanın tərkibində, qarşılıqlı təlimə
əsaslanaraq tədris edilməsi məsələsi önə çəkilib. Çünki hər iki bölmədə sözün leksik,
qrammatik mənası qarşılıqlı mənimsədilərsə, onların fərqi, qarşılıqlı münasibəti daha dərindən
dərk edilər. Eləcə də digər linqvistik təhlil növlərinin aparılması prosesində də inteqrativliyin
yaradılmasını, xüsusilə ədəbiyyat fənni ilə əlaqəli tədrisini diqqətdə saxlamışıq.
Məqalədə çalışmışıq ki, təlim prosesində qarşıya çıxan problemlərin həllinə pedaqoji,
psixoloji və metodik baxımdan yanaşaq, təhsilalanların nitqinin düzgün, dəqiq ifadə
olunmasında söz seçiminin, sözün məna çalarlarından səmərəli istifadənin əhəmiyyətini leksik
təhlil müstəvisində həll edək. Bu amil təhsilalanların ümumi inkişafına, xüsusilə
təfəkkürlərinin, nitq mədəniyyətinin formalaşmasına, lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsinə,
bədii təsvir və ifadə vasitələri haqqında təsəvvürlərinin genişlənməsinə, həmçinin
konkretləşlməsininə təminat verər.
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Məqalədə eləcə də sözlərin leksik-semantik qruplarının yaratdığı emosional-ekspressiv
ovqat, yüksək poetik siqlət də öz əksini tapıb. Həmçinin çalışmışıq ki, elmi üslubla bədii
üslubun harmoniyasını yaradaq, sözə, onun məna çalarlarına həssas münasibəti işıqlandıra
bilək.
Tədqiqatın aparılması. Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan
fəal təlimin əsas məqsədi təhsilalanlarda çevik təfəkkür və yaradıcılıq qabiliyyətləri
formalaşdırıb təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaratmaq, demokratikləşdirmə,
humanistləşdirmə, fərdiləşdirmə prinsiplərini, eləcə də inteqrativliyi həyata keçirməkdir.
Bunlardan inteqrativlik əslində bizim üçün yeni anlayış deyil, termin yenidir. Ənənəvi təlimdə
də inteqrasiyadan “əlaqə” adı altında geniş şəkildə istifadə edilib. Lakin “ənənəvi təlimdə əlaqə
daha çox ... əzbərçiliyə xidmət edirdisə, müasir inteqrasiya ayrı-ayrı fənlərin tədrisində
qazanılmış biliklərin uzlaşdırılmasına xidmət etməklə əlaqəli–inteqrativ tədrisi aktuallaşdırır”.
(5, s. 20) Tədris edilən fənlərin bölmələri və mövzuları arasında uzlaşma yaratmaqla təlimin
keyfiyyətini, verilən elmi-nəzəri məlumatların şüurlu, əlaqəli dərkini təmin edir.
Fəndaxili inteqrasiya tədris edilən bütün fənlərin ayrı-ayrı bölmə və şöbələri, həmçinin
mövzuları və onların tərkib hissələrini bir-biri ilə əlaqələndirir, mövzuların dərk edilməsi və
möhkəmləndirilməsini təmin edir. Azərbaycan dilçiliyinin ayrı-ayrı bölmələri arasındakı
əlaqənin təlim praktikasında daha çox tətbiq olunan növü retrospektiv fəndaxili inteqrasiyadır.
Bu zaman əvvəl tədris edilmiş mövzularla, nəzəri məlumat və anlayışlarla əlaqə yaradılır, eləcə
də bölmələrlə inteqrasiya qurulur.
Ədəbiyyat və Azərbaycan dili kimi bir-birinə çox doğma olan bu iki fənn arasında paralel,
çarpaz əlaqənin düzgün və zamanında qurulması təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təminat
verən ən mühüm pedaqoji üsullardan biri kimi böyük əhəmiyyət daşıyır. İstər dilçiliyin ayrıayrı bölmələri və mövzuları, istərsə də ədəbiyyat fənni ilə inteqrasiya elə qurulmalıdır ki,
zərurətdən yaransın, boşluq hiss olunmasın. Ayrı-ayrı mövzular bir-biri ilə elə əlaqələnməlidir
ki, sanki bir bütövdür, tamdır. Qoyulan suallar və verilən cavablar onları vahid bir mövzu kimi
mənimsətməyə xidmət göstərməlidir. Linqvistik təhlil Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənləri
arasında paralel əlaqənin qurulmasında istifadə edilən ən səmərəli metodlardan biridir.
Aşağıdakı bayatını linqvistik təhlilə (morfoloji təhlil) cəlb edirik:
Açılmışam gül kimi,
Oxuram bülbül kimi.
Dəymə mənim könlümə,
Sarallam sünbül kimi.
(Bayatı)
Bayatı oxunur və birinci sözdən başlayaraq morfoloji təhlil aparılır:
Açılmışam – qrammatik mənasına görə feildir; sualı: nə etmişəm?; quruluşca
düzəltmədir; təsdiq feildir; təsirsizdir; qayıdış növdədir; xəbər şəklinin nəqli keçmiş
zamanındadır; I şəxsin təkindədir; sintaktik vəzifəsinə görə xəbərdir.
Gül–qrammatik mənasına görə isimdir;sualı: nə? quruluşca sadədir; ümumidir;
konkretdir; adlıq halındadır; gül leksik vahidi özündən sonrakı kimi qoşması ilə birlikdə necə?
sualına cavab verərək cümlədə tərzi-hərəkət zərfliyi kimi çıxış edir.
Kimi – qrammatik mənasına görə qoşmadır; bənzətmə qoşmasıdır; gül ismi ilə birlikdə
tərzi-hərəkət zərfliyi vəzifəsini icra edir.
Yalnız bu misra ilə həm fəndaxili, həm fənlərarası inteqrasiya qurmaq olduqca zəruridir.
Fəndaxili əlaqənin qurulmasını nəzərdən keçirək:
Açılmaq feli həm də məchul növ feil kimi işlənə bilər – Qapı açıldı. Oxşar dil faktları,
təsirli və təsirsiz feillər yenidən təkrarlana bilər.
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Gül leksik vahidinin omonimliyi haqqında fikir mübadiləsi aparılmaqla leksikologiya
bölməsi ilə əlaqə qurulur, onun həm isim, həm də feil kimi semantik tutuma malik olduğu
konkret nümunələrlə izah edilir, təhsilalan axtarışa sövq edilir, onların lüğət ehtiyatını
zənginləşdirilir. Məsələn, Ağlasan, hönkür ağla, Gülsən qəhqəhə çək, gül. (B. Vahabzadə) Bu
nümunədə gül sözünün leksik mənası müəyyən bir hiss nəticəsində xarakterik səslər çıxararaq
öz duyğusunu bildirməkdir (hal-vəziyyət anlayışını bildirən feil); mənşəyinə görə millidir;
istifadə, işlənmə dairəsinə görə ümumişləkdir; həqiqi mənadadır; omonimi gül (çiçək, qızılgül
və s) ismidir; sinonimi qəhqəhə çəkmək, şaqqanaq çəkməkdir. Həmçinin obyektə mənfi
münasibəti ifadə etmək üçün istifadə edilən dişini ağartmaq; irişmək; hırıldamaq sözləri də
gülmək leksik vahidinin sinonimləri sayıla bilər. Mənfi münasibəti ifadə edən bu cür sinonimlər
kakofemizm adlanır. Gül (mək) sözünün antonimi ağlamaq felidir.
Başqa bir nümunəni nəzərdən keçirək: Bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm. (B.
Vahabzadə) Aşiqəm, əmrini ver aşiqi-nalanə, gülüm! (N.Gəncəvi) Misraların semantik
tutumundan da aydın olur ki, gül sözləri leksik mənasına görə əvvəlki misradakı eyni fonetik
tərkibli sözdən fərqlidir. Bu sözlər də leksik təhlilə cəlb edilir, fərqlər müəyyənləşdirilir. Məlum
olur ki, gül sözünün leksik mənası çiçəkdir; fars mənşəlidir; ümumişləkdir; misrada həqiqi
mənadadır; məcazi mənada da işlənə bilir (Arzularım gül açdı); omonimi gül (mək) felidir;
sinonimi çiçək sözüdür və s. Eyni zamanda nümunə kimi verdiyimiz misralardan çıxış edərək
Azərbaycanın dahi şairləri ilə bağlı qısa sorğu da aparıla bilər, əlbəttə ki, vaxtdan düzgün
istifadə edilsə. Bundan əlavə, I şəxsin (tək) mənsubiyyət şəkilçisi ilə işlənmiş gülüm sözünün
poetik-semantik tutumundan, bədii xitab olaraq dilin qrammatik səviyyəsində obrazlılıq,
ekspressivlik yaradan poetik kateqoriya kimi yüksək bədii siqlətindən, estetik zövq
aşılamasından da məqamında söz açmaq yerinə düşərdi.
Həmçinin kimi qoşmasının qrammatik omonimliyi də diqqətə çatdırılır, qeyri-müəyyən
əvəzlik, bənzətmə və məsafə, zaman mənalarını (hüdudu) bildirən qoşma kimi işləndiyi bədii
ədəbiyyatdan gətirilmiş nümunələrlə şərh edilir. O da qeyd edilir ki, bənzətmə qoşması çox
güclü poetik fiqurlardan olan təşbehin formalaşmasında (müfəssəl təşbehin) geniş istifadə
olunur. Bayatının lirik qəhrəmanının zəngin mənəvi dünyası, emosional ovqatı məhz təşbeh
vasitəsilə daha qabarıq şəkildə tərənnüm edilir.
Nümunələri nəzərdən keçirək:
Müqayisə bildirir: İstəyirəm döyüşəm qayaların başında düşmənlə qartal kimi. (B. Vahabzadə)
Zaman hüdudu bildirir: Ələ qələm alan kimi, Sətirlər qaralan kimi Kədərim varağa
çıxır. (R.Rövşən)
Məsafə (məkan hüdudu) bildirir: Burdan Təbrizə kimi, Qar yağır dizə kimi. (Bayatı)
Qeyri-müəyyən əvəzlik kimi işlənir: Kimi (si) nəğməli-sazlı, Kimi (si) başı, başı qapazlı,
Kimi (si) paltar-palazlı, Kimi (si) çılpaq boğulur. (R.Rövşən)
Kimi qoşmasının sinonimliyi də nəzərə çatdırılmalıdır. Semantik tutumu bənzətmə ifadə
edirsə, tək, qədər qoşmaları ilə də sinonimlik yaradır. Məsələn, Lalə tək (kimi) qızarmaq üz
qaydasıdır. (M.P.Vaqif)
Beləliklə, bayatının birinci misrasının morfoloji təhlili müstəvisində mövzulararası
(qayıdış və məchul növ feillər), dilçiliyin leksikologiya, sintaksis bölmələri ilə (fəndaxili),
ədəbiyyat fənni ilə (fənlərarası: paralel) əlaqə quruldu.
İkinci misra oxunur. Oxuram–qrammatik mənasına görə feildir; sualı: nə edirəm?;
quruluşca sadədir; təsdiqdədir; təsirlidir (nə oxuyuram? – mahnı, nəğmə); məlum növdədir;
xəbər şəklinin indiki zamanındadır; I şəxsin təkindədir; sintaktik vəzifəsi isə xəbərdir. Elə bu
məqamda əlaqə yaradılmalıdır. Sual verilir: niyə oxuyuram yox, oxuram? Səsdüşümü hansı
səbəbdən yaranmışdır? (Şagirdin fikri fəaliyyəti də güclənir) Fonetika bölməsi, eləcə də
ədəbiyyat fənni ilə əlaqə yenə də qaçılmaz olur. Bayatıda səsdüşümü hadisəsinin hecaların sayı
ilə bağlı olduğu üzə çıxır. İzah edilir ki, folklor ədəbiyyatının lirik növünün ən geniş yayılmış
bayatı janrı heca vəzninin yeddilik bölgüsündə yaradılır. Bu səbəbdən bayatının ikinci və
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dördüncü misrasında səsdüşümü hadisəsi baş vermişdir. Həmçinin o da qeyd edilir ki, bayatı
canlı xalq deyim tərzinə uyğundur.
Axırıncı misradakı sarallam feli xəbər şəklinin qeyri-qəti gələcək zamanındadır. Bu feildə
də həm səsdüşümü (eliziya), həm də assimilyasiya (səslərin məxrəc və akustik cəhətdən birbirinə yaxınlaşıb uyğunlaşması) hadisəsi baş vermişdir. Bu cür fonetik hadisələr şifahi dil,
xüsusən folklor ədəbiyyatı üçün daha xarakterikdir.
Bülbül – qrammatik mənasına görə isimdir; sualı: nə?; quruluşca sadədir; ümumidir;
təkdir; konkretdir; adlıq haldadır; sintaktik vəzifəsi isə kimi qoşması ilə birlikdə tərzi-hərəkət
zərfliyidir.
Kimi – qrammatik mənasına görə qoşmadır. Bu haqda məlumat verildiyinə görə təkrara
ehtiyac duymuruq.
Digər misralar da morfoloji təhlilə cəlb edilir, zəruri və məqsədyönlü əlaqələr qurulur.
Və yaxud fonetik təhlil prosesində paralel inteqrasiya qurmaq (xüsusilə ədəbiyyat fənni
ilə) hər iki fənn üzrə mövzuların daha dərindən, təfəkkürə əsaslanaraq mənimsənilməsinə,
dərsin olduqca maraqlı, canlı keçməsinə imkan yarada bilər. Fonetik təhlil prosesində müəllim
aşıq şeirinin ən çətin və kamil sənət nümunələrindən biri sayılan dodaqdəyməz təcnisin arayaərsəyə gəlməsində fonetika ilə bağlılığı əyani şəkildə şərh edə bilər. Məlumdur ki, böyük
məharətlə yaradılan, ustad aşıqların möhürünü vurduğu bu ecazkar sənət nümunələrində
qoşadodaq samitlər (m, p, b) iştirak etmir. Müəllim əvvəlcə məsləhət bildiyi dodaqdəyməz
təcnisdən 1-2 bənd üzərində müşahidə aparmağı, misralarda əmələgəlmə yerinə görə hansı
samitlərin işlənmədiyini müəyyənləşdirməyi tələb edə bilər. Daha sonra yazılışı və tələffüzü
arasında fərq olan sözləri seçib təhlilə cəlb etmək lazımdır:
El yeridi, yalqız qaldıq səhrada,
Çək əstərin, çal çatığın çataçat.
Hərcayılar səni saldı irağa,
Həsrət əlin yar əlinə çataçat.
(Aşıq Ələsgər)
Göründüyü kimi, böyük istedad tələb edən bu çətin aşıq şeir növünün heç bir sözündə
dodaq samitlərindən istifadə edilməmiş, daxili məzmunla sözün forma gözəlliyi arasında
harmoniya, qırılmaz əlaqə yaradılmışdır. Müəllim də hər iki fənn arasında bax beləcə möhkəm
körpülər salmalı, dərketmənin yollarını sadələşdirməlidir.
Həmçinin fonetik təhlil prosesində (elə bu bəndin üzərində) çarpaz əlaqələr də qurula bilər
və mümkündür. Danışıq səsləri, onların növləri ilə bağlı verilən təkrar xarakterli suallar da
qavramanın, mənimsəmənin, bilik və vərdişlərin möhkəmlənməsinin yollarından biridir.
Fonetika şöbəsinin dilçiliyin digər bölmələri ilə əlaqəsinin qaçılmaz olduğu hər an qarşıya
çıxdığı kimi, ədəbiyyat fənni ilə, bədii ədəbiyyatın bütün növ və janrları ilə də sıx bağlı
olmağı özünü aydın şəkildə göstərir. Bildiyimiz kimi, bədii ədəbiyyat həyatı obrazlı şəkildə
əks etdirən söz sənətidir. Bu obrazlılığı, emosionallığı yaradan vasitələr isə çoxdur.
Emosionallıq, insan qəlbini titrədən, onu mənən zənginləşdirən, saflaşdıran poetik söz və
ifadələr dilin həm fonetik, həm leksik, həm qrammatik səviyyələrində yaranır. Fonetik
səviyyədə bu obrazlılığı yaradan assonans, alliterasiya, təkrar, intonasiya şair və yazıçılarımız
tərəfindən böyük ustalıqla istifadə edilən əsas ritmik vasitələr, poetik fiqurlardır. Assonans sait
səslərin, alliterasiya isə samit səslərin həmahəngləşməsi deməkdir. Aşağıdakı nümunəyə nəzər
yetirək:
Mərə, dini yox, əqilsiz kafir!
Usu yox, dərnəksiz kafir!
Qarşı yatan qara dağlar,
Qarıyıbdır, otu bitməz.

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 371

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

Qanlı-qanlı irmaqlar
Quruyubdur, suyu gəlməz.
Şahbaz-şahbaz atlar
Qarıyıbdır, qulun verməz.
Qızıl-qızıl dəvələr
Qarıyıbdır, köşək verməz.
Mərə qavat! Qarıcıq anam
Qarıyıbdır, oğul verməz. (1, s.
(2, s. 50)
Müəllim bu cür nümunələrdən fonetika bölməsini tam olaraq tədris etdikdən sonra istifadə
edə bilər. Təlimdə qarşıya qoyulan didaktik məqsəd isə həm fonetika bölməsi üzrə verilmiş
elmi-nəzəri biliyi şüurlu şəkildə tətbiq edə bilmək, səslərin xarakterini müəyyənləşdirmək, həm
də danışıq səslərinin bədii dildəki poetik imkanlarını, səsin poeziyasını linqvistik müstəvidə
araşdırmaqdır. Bu məqsədlə müəllim yenə misralar üzərində müşahidə aparmağı, yazılışı və
deyilişi fərqlənən sözləri seçib təhlil etməyi tapşıra, daha sonra hansı səslərin təkrar edilməsini
və bunların səbəbini soruşmaq üçün müzakirə aça bilər. Bu cür aparılan linqvistik təhlillərdən
sonra şagird dərk edəcək ki, misralardakı alliterasiya (samitlərin təkrarı) hadisəsi şeirə xüsusi
bir gözəllik, yeni bir nəfəs, təravətli bir ab-hava gətirir. Şagirdə elə gələcək ki, “q” səsinin
təkrarı, misraların əvvəlində sözlərin bu səs ilə başlaması sanki uzaq-uzaq əsrlərin
dərinliklərindən gələn əski türk-oğuz ellərinin şaqraq, gur nəğmələri, şərqiləridir. Bundan
əlavə, sanki bu səsin təkrarı (qarşı yatan qara dağların, qanlı-qanlı irmaqların, qızıl-qızıl
dəvələrin, qarıcıq ananın) ömür karvanının yavaş-yavaş son mənzilə yaxınlaşmasından,
“qocalma, qarıma” kimi anlayışların nisgil dolu ovqatından söhbət açır. Və beləcə ədəbiyyat
fənni (tarix fənni ilə də mümkündür) ilə paralel inteqrasiya yaradılır. Eyni zamanda dilçiliyin
leksikologiya bölməsi ilə inteqrasiya qaçılmazdır.
Nəticə. Beləliklə, linqvistik təhlil prosesində mövzudan və müəllimin qarşıya qoyduğu
məqsəddən asılı olaraq, dilçiliyin əksər bölmələri, eləcə də ədəbiyyat fənni ilə əlaqə yaratmaq,
verilmiş bilikləri bir daha yada salmaq, möhkəmləndirmək mümkündür. Bu, bədii əsərin
semantik-stuktur assosiativliyinin aydın dərk edilməsinə, şagirdlərin şifahi və yazılı nitqlərinin
daha rəvan, səlis qurulmasına imkan yaradır.
Aparılan müşahidələr göstərir ki, linqvistik təhlil prosesində fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiyanın qurulmasında çox ciddi nöqsanlar mövcuddur. Demək olar ki, əlaqənin
qurulması unudulur.
Linqvistik təhlil haqqında verdiyimiz qeydlər Azərbaycan dili təlimində onun mövqeyi,
əhəmiyyəti və məqsədini aydınlaşdırmağa xidmət edir. Ə.Əhmədov yazır: “Aydındır ki,
linqvistik təhlil elmi-metodik cəhətdən düzgün qurulduqda, necə deyərlər, bilik üstünə bilik
qalanır. Əks halda, təhlil məqsədsiz işə çevrilir”. (4, s. 6)
Linqvistik təhlilin məqsədsiz işə çevirilməməsi üçün müəllim əməli fəaliyyətini düzgün
qurmalı, linqvistik təhlillər üçün elə mətnlər seçməlidir ki, təlim səmərəli olsun.
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HÜSEYN CAVİD YARADICILIĞINDA TƏŞBEH
Fil.ü.f.d. Babayeva Məlahət Ramiz qızı
ADPU, Ədəbiyyat kafedrası

Açar sözlər: Hüseyn Cavid, şeir, sənətkar, epitet, metafora, təşbeh
Hüseyn Cavidin təsvir və tərənnüm üsulları olduqca zəngin və rəngarəngdir. Onun
təsvirində real həyat faktları ilə mücərrəd, səmavi xəyalların qəribə sintezi var. O, mətləbdən–
mətləbə, hadisədən–hadisəyə keçdikcə böyük ustalıq nümayiş etdirə bilir. Bu keçidlər çevik bir
manera ilə baş verir. H.Cavid lirik qəhrəmanlarının düşüncələrini rəvan, axıcı bir təhkiyə ilə
ifadə edir. Üslubi şəraitin dəyişməsi ilə bu təhkiyə bəzən sakit, təmkinli, ləng ahənglə müşaiyət
olunur. Deməli, şair konkret situasiyadan asılı olaraq öz lirik təhkiyəsini nizamlayır, şəraitə
müvafiq sistemə salır. Bütün hallarda görkəmli söz ustasının təhkiyəsi çox möhtəşəm və
şirindir. Çünki onun əsərlərinin estetikasına xüsusi bir təbiilik verən xalqımızın canlı, təbii və
zəngin dili, koloritli danışıq tərzidir. Onun nümunəvi bədii üslubu, bütövlükdə poetikası ifadə
vasitələri ilə bağlı tərəfləri, şairanə nitqi dilimizin canlı leksikasına əsaslanır. Onun lirik
əsərlərinin əsas materialı dilimizin sözləridir, nitqimizin canlı ünsürləridir. Buna görə də
müqayisə H.Cavid üçün tükənməz bir rezervuardır. O, xalq deyimlərini o qədər yerində, sərrast
işlədir ki, onlar şeir nitqində öz təbiiliyi ilə estetik gözəllik yaradır. Bununla şair dediyi bütün
poetik tezislərini oxucu üçün doğmalaşdırır, obrazların ən səciyyəvi cizgilərini dürüst göstərir.
Hər bir təşbehin arxasında müəllifin həm daxili təlatümlərini, qəlbinin çırpıntılarını hiss
edirsən, həm də dinamik, hərəkətdə olan poetik obrazları yaddaşına həkk edirsən.
Məlumdur ki, “Təşbehin leksik mənası müəyyən xüsusiyyət və şəraitə görə iki şey
(məfhum) arasında uyğunluqdur. Bədii təşbeh müəllif tərəfindən bir şeyin başqa bir şeyə
(məfhuma) oxşadılmasıdır. Təşbeh əsasən dörd ünsürdən ibarətdir təşkil olunmuşdur ki, bunlar
da “ərkanü təşbih (təşbihin sütünları) adlanır...
Təşbehi təşkil edən bu dörd ünsür orta əsr klassik poetikasında qəbul edilmiş ümumi
prinsipdir və sonrakı dövrlərdə yaranmış istər elmi əsərlərdə,istərsə də dərsliklərdə həmin dörd
ünsür saxlanılmışdır... Bu ünsürlər təkcə say baxımından deyil, həm də məzmun cəhətdən də
bir–birinə uyğun gəlir.”
(67, 109)
Hüseyn Cavidin bədii üslubunun zəngin və təsirli olmasında müstəsna əhəmiyyəti olan
təşbehlər ən mükəmməl poetik kateqoriyalardandır. Təşbehlərlə H.Cavid həyat, cəmiyyət
haqqında həqiqətləri daha dolğun və əhatəli şəkildə söyləmək imkanları qazanır. Onun çoxqatlı
və mürəkkəb insan konsepsiyası, sosial hadisələrə davamlı və güclü marağı müqayisələr
zəminində aşkarlanan obrazlarla canlandırılır. H.Cavid üslubunun əhəmiyyətli hadisəsi olaraq
müqayisələri lirik vüsətini qiymətləndirərkən bir cəhəti xüsusi qeyd etmək yerinə düşər ki,
şairin əsərlərinin daxili guşələrinə,poetikasına, lirik təhkiyəsinin keyfiyyətli əlamətlərinə nüfuz
etmək üçün təşbehlər ən münasib obrazlı ifadələrdən biridir. Təşbehlərdən istifadə özünə
məxsusluğu H.Cavidin sənətkar fərdiyyətinin mühüm tərəflərini müəyyənləşdirmək üçün
olduqca önəmli faktlardır. H.Cavidin hikmətli şeir sətirlərində ifadə olunan müdrik fikirlərin
ekspressivliyində təşbehlərin geniş şəkildə işləkliyi diqqətdən yayınmır. Misranın üslubi
cizgilərinin dolğunlaşması, kəsərli formalarına düşməsi bənzətmələrin fəallığı ilə baş verir.
Gerçəkliyə münasibət tərzindən asılı olaraq təşbehlər şeirin estetik yetkinliyinə xidmət göstərir:
Papalar, həp xəlifələr hər gün
Diz çökərlərdi türkə qarşı bütün.
Çünki parlardı ərlərin qılıcı,
Həpsi qartal kibiydi saldırıcı.
(1, 52)
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Gönül çocuq kibi sеyr еylədikcə əylənərək,
Şu tərs aqıntıyı kеçmiş həyata bənzətiyor (1, 55)
Kəhkəşan sütlü nəhri andıraraq,
Əzəli bir kitab oqurdu bana.
(1, 56)
Yuca dağlar qədər, əvət, qocaman
Dalğalar gürləyib gəlir hər an.
(1, 57)
H.Cavid poeziyasında təşbehlərin istifadə miqyası genişdir. Onun işlətməsindəki
kəmiyyət çoxluğu misraların məna keyfiyətinə uyğundur və şeirin poetic strukturunda aparıcı
mövqedədir. Ona görə də H.Cavid şeirlərindəki məcazları məhdud çərçivə daxilində deyil,
geniş üslubi aspektlərdə götürmək məqsədəuyğundur.
H.Cavid şeirlərinin poetikasında məcazın məziyyətlərindən danışarkən onun üslubi
incəliklərinə sənətkar həssaslığını xüsusi qeyd etmək olduqca vacibdir. Məna siqlətinin
yaradıcılarından biri kimi təşbehlərin yerinə yetirdiyi üslubi–semantik vəzifələrə diqqət
yetirsək görərik ki, onların iştirakında əsas amil mətnin məzmunudur, mündəricənin daxili
dinamikasıdır.
H.Cavid poeziyasında təşbehlərin çoxçalarlı sistemi yaradılmışdır, məcazlar kompleksi
içərisində onlar daha çox estetik çalarlıdır və H.Cavidin üslubi yaradıcılıq qəliblərinin,
bənzətmələrin gözəlliyini şərtləndirən onların ecazkarlığıdır. Yaradıcılıq mizanı ilə
mizanlanmış təşbehlər misra və bənd quruluşunun estetik ifadəsi olaraq çox tutumludur. Bədii
mətndə onlar ilk növbədə poetic dəyərlər mənbəyidir. Eyni zamanda bədii idrak, sənət və
sənətkarlıq meyarıdır. Təşbehlər Hüseyn Cavid şeirinə hikmət, dərin mündəricə, poetic mənalar
gətirməklə bərabər yüksək sənət meyarları da gətirir, bəlağətli şeir nitqinin yaranmasında
müstəsna rol oynayır:
Kainati-еlm, o bir dilbər həyat,
Ən müqəddəs bildiyim bir kainat...
Еlm, əvət, pək sеvdiyim dildar idi,
Ən gözəl bir yari-əfsunkar idi.
Еlmə vеrmişdim gönül arifmisal,
Bilmiyordum başqa aləm, başqa hal.
(1, 82)
Günəş kibi tarixləri parlatıyor, baqsanız,
Səmərqəndin darülfünunları, rəsədxanəsi.
Əvət, arslan yavrularım! Türk еli həp şanlıdır,
Еlmas kibi ləkəsizdir, saqın, qafil olmayın.
Əsr, iyirminci əsrdir! Vəzifəsi pək ağır…
Arş iləri!
Qomşular yol aldı, gеri qalmayın! (1, 29)
Təşbehlər sənətkarın ürək çırpıntılarını, mənəvi varlığını, emosiyalarını obrazlara
çevirməklə şeirin uğurlu tərtibinə nail olunur. Təşbeh şeir estetikasının əsas prinsiplərinə və
bədii tələblərinə cavab verir. Təşbehin incə poetik imkanları sənət ehtiyaclarını ödəməyə
yönəldilir. Poetik mətləb müfəssəl bənzətmələr fonunda xüsusi üslubi məziyyətlər qazanır.
H.Cavid poeziyasından götürülmüş şeir fraqmentlərindəki təşbehlərin bədii yetkinlik
dərəcəsindən aydın görürük ki, gerçəkliyə münasibət tərzindən asılı olaraq məcazlar bədii
mətnin deyim modellərində həlledici mövqeyə malikdir. Məcazi sözün üslubi uğuru ilk
növbədə şeirin mündəricəsinə, lirik məzmununa maksimum uyğunluğundadır.
H.Cavidin təşbehlərinin siqlətini duyduqca belə bir qənaət özünü doğruldur: bu obrazlı
birləşmələrdə şairə məxsus fərdi dəsti–xəttin konturları çox aydın görünür. Bu H.Cavid
yaradıcılığı, onun poetikası üçün ən səciyyəvi cəhətlərdən biridir. Obrazlar diktə edir ki, böyük
sənətkar həmişə həyati müşahidələrinə istinad etmiş, özünün təbii sənətkar yaşantılarını və
duyğularını qələmə almışdır. Ümumbəşəri mənalarla yüklənmiş obrazları bədii
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ümumiləşdirmələr səviyyəsində təzahür etdirilmişdir. Onun əsərlərində bütün obrazlı ifadələr
kimi, təşbehlər də sənətkarlıq özünütəsdiqi, öz üslubuna sadiqlik əlamətləri kimi təzahür edir.
Bəkliyor mavigözlü bir mələyin
Nurdan dökmə nazik əllərini.
Bir çiçəkdən sеçilmiyor hərgiz,
Həm də bir qönçədir ki, pək nadir...
O gül əndamı iştə sеyr еdiniz!
Pəmbə güldən gözəl dеyil də nədir!?
(1, 97)
Münəvvər saçlarınmış sanki zəhralud bir məş’əl,
Yaqarmış xəlqi!.. Hər kəs qorquyor, uç gеt, saqın gəlmə!
(1, 98)
Müqayisələr H.Cavidin poeziyasında xüsusi poetik nəfəs yaradır. Klassiklərimizin
poetik təcrübəsində də geniş yayılmış bu poetik üsul H.Cavidin üslubunda özünü orijinal
özəllikləri ilə göstərir. Poetik fikri daha aydın cizgilərlə, emosiya və həyəcanlı məqamları
orijinal formalarda canlandırmaq üçün müqayisələr H.Cavidin şeirlərində yetkin bədii dəyər
qazanır. Obraz zənginliyinə meyil H.Cavid poeziyası üçün səciyyəvi olduğu üçün
müqayisələrin məcazları sistemindəki mövqeyi də olduqca fəal görünür. Məsələn, şairin
“İsmayıl bəy” şeirində lirik qəhrəmanı günəşə qiyas tutur. Bu bənzətmə ilə İsmayıl bəyin
misilsiz şəxsiyyətinə, onun xalq və vətən qarşısındakı xidmətlərinə, çoxşaxəli və səmərəli
fəaliyyətinə işıq tutur. İsmayıl bəy–günəş qarşılaşdırması müəllifin bədii niyyətini bir qədər də
gücləndirir, ona xüsusi üslubi kəsər, poetik ovqat gətirir. Sənətkarın təsdiq pafosu son dərəcə
inandırıcı görünür. Bu üsul şairin obrazlılığı psixologizmlərlə qarışdırıb həqiqəti parlaq şəkildə
göstərmək istedadı kimi olduqca əhəmiyyətlidir. Müqayisədən dərhal hiss olunur ki, sənətkarın
tendensiyası hansı istiqamətdədir:
İsmayıl bəy, o bir böyük türk idi,
Bir günəşdi, Krım üfüqlərindən
Parlayıb ətrafı nura qərq еtdi,
Yıldızlar yaratdı şəfəqlərindən.
(1, 134)
Deməli, bədii mətn quruculuğunda H.Cavid təşbehlərdən yüksək sənətkarlıqla
yararlanmaqla şeir dilinin bədii –üslubi strukturuna da kamillik gətirir. Təşbehlərin üslubi
çevikliyi şeirin estetik ləyaqətində müstəsna rol oynayır. H.Cavidin poetikasında təşbehlər ilk
öncə varlığı obrazlı mənimsəmə və poetik qavrayış vasitəsidir. Onun üslubunda bənzətmələrin
emosional–eskpressiv çalarları real cizgilərlə meydana çıxır, məcazi sözün estetik cəhətdən
aktuallaşması faktı kimi daha çox maraq doğurur.
H.Cavidin yaradıcılığına məxsus sanballı deyim tərzində təşbehlərin fəal iştirakı üslubi
zərurətdən doğduğu üçün bədii mətnə forma və məzmun təravəti qazandırır, az sözlə dərin fikir
ifadə etmə məharətini nümayiş etdirir.
Pürhəvəs, şе’rə mübtəla bir qız:
Nura aşiq sеvimli bir yıldız.
Göydən еnmiş mələk kibi pürnur,
Göyə çıqmış bəşər kibi məğrur...
(2, 100)
Ah... bilməm bu hüsni-xoşəlhan
Hanki qəlbin şükuftə qönçəsidir?
Bu mələk qız, bu nuri-xoşcərəyan
Əcəba, bir dəniz pərisimidir!?
(2, 101)
H.Cavidin şeirində estetik qayənin, mündəricənin ifadə üsullarından biri kimi təşbehlər
orijinallığı, təkrarolunmazlığı ilə seçilir, ustad sənətkarın üslubi özünəməxsusluqlarını
göstərən, poetik tapıntı təəssüratı yaradan bədii təsvir vasitəsi kimi böyük üslubi dəyər kəsb
edir. Təşbehlər H.Cavidin ümumi poetik dil və üslub səciyyəsini aşkarlayır. Təsvir predmetinin
zahiri cizgilərindən tutmuş daxili həyəcanlarına qədər bütün əlamət və keyfiyyətlərini
xarakterizə edir. Təsvir predmetinin rəmzi mənaları üzə çıxarılır. Müqayisə və
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qarşılaşdırmaların köməyi ilə H.Cavid çox zaman naturalist təsvir və rəmzləşdirilməni
çulğalaşdırmaqla onu lirik qəhrəmanın daxili aləmiylə əlaqələndirir, bütün hallarda psixoloji
ovqatın ifadəsinə xidmət göstərir. Bu özünü “Qəmər” adlı lirik əsərində uğurla işlətdiyi
aşağıdakı nümunədə bütün qabarıqlığı ilə göstərir:
Dəniz də hеyrətə dalmış, bənim kibi o da düşkün...
Bənim kibi o da müstəğrəqi-xəyal idi; lakin
Bən ağlıyordum, o, xamuş... bən həyatıma küskün,
O еyliyordu dərağuş önümdə bir təni-simin.
(2, 105)
Metafora
H.Cavidə məxsus ifadə tərzindəki qeyri–adiliklər məcazi söz və söz birləşmələrinin
estetik təbiətindən irəli gəlir. Dərin obrazlılıq məcazların intensiv qüvvə ilə çıxış etmə
imkanlarından yaranır. Məcazi sözlər H.Cavidə məxsus obrazlı fikrin əsas qaynaqlarındandır
və onu şərtləndirən ən mühüm məziyyətlərdən biri də fikri olduqca yığcam və lakonik
canlandırma imkanlarının genişliyindədir. Bu baxımdan H.Cavidin metaforaları obrazlı fikrin
yaranmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Janr xüsusiyyətindən, ideyasından, mövzusundan
asılı olmayaraq, H.Cavidin dilində metaforalar xüsusi təravət və poetik cazibəsi ilə mətnə
parlaq obrazlılıq bəxş edir. Bədii mətni zənginləşdirən metaforalar ona üslubi əlvanlıq,
emosional–ekspressivlik, forma gözəlliyi verir. H.Cavid şeirinin oxunan kimi düşüncələrə
hakim kəsilməsi, yaddaşlarda dərin iz buraxması məhz məcazların öz başlanğıcını fitri
istedaddan alması ilə bilavasitə bağlıdır. Metaforaların yaratdığı obrazlı deyim tərzi dərin
estetik zənginliklərlə meydana çıxır və onun hər bir nadir poetik tapıntı səciyyəlidir. Çünki
metafora, hər şeydən öncə obrazlı sözdür, H.Cavidin obrazlı təfəkkürünün məhsuludur.
H.Cavid metaforalarla sözçülüyün qarşısını alır, quru təsvirçilikdən yaxa qurtarır.
Uğurlu metaforalarda o, sözə yeni poetik nəfəs verir, təkrarolunmaz təsvir və təcəssümün
vasitəsi ilə mətnin potensial obrazlılıq imkanlarını genişləndirir:
Azacıq kеçməmişdi... bir tufan
Qoparaq, çıldırıb qudurdu dəniz.
Baqdım oynar da sallanır hər an,
Bir bеşikdən sеçilmiyor gəmimiz.
Gəmi sərsəmləyib şu fırtınadan,
Bağırır, sanki istiyor da aman.
(1, 56-57)
Şeirdəki poetik obrazlılıq, onun obrazlı keyfiyyəti öz başlanğıcını müəllifin xüsusi
sərrastlıqla işlətdiyi metafora özülündən almışdır. Poetik fikrin münasib üslubi fiqurlarla,
zəngin biçimli bədii formalarla ifadəsi təmin olunmuşdur.
Yeri gəlmişkən, demək lazımdır ki, metaforaların da özülündə müxtəlif predmet və
anlayışların qarşılaşdırılması, müqayisəsi dayanır. Bu cəhətdən metaforalar təşbehlərə çox
yaxındır. Təsadüfi deyil ki, Aristotel də metaforanı ixtisar olunmuş təşbeh kimi
səciyyələndirmişdir.
Odur ki, qarşılaşdırılan əlamətlərin sintezindən əmələ gələn poetiklik metaforalarda
olduqca qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. Müqayisədən doğan əlvanlıq məzmunun poetik
qavrayışını intensivləşdirir, fikir zənginliyi müdriklik doğurur. Təbiidir ki, bunun nəticəsində
söz sənətkarının təlqin etmək istədikləri oxucuya xoş təsir bağışlayır. Deməli, sərrast seçim,
məqamında istifadə metaforanın bədii cəhətdən tutarlı olmasının əsas təminatçısıdır.
H.Cavidin əsərlərinin kamillik dərəcəsinə çatdıran bədii dili ən mükəmməl zövq
mənbəyidir. Lirik şeirlərinin bədiiliyini tamamlayan üslubi fiqurlar, bədii təsvir üsulları mətni
bütövləşdirən ciddi komponentlərdir. H.Cavidin bənzərsiz lirikasının dilini cilalayan zəngin
lüğət tərkibli, antiteza yaradan leksik vahidlər, məcazlar sistemi, üslubi fiqurlar və s. bir–birinə
poetik məntiqlə hörülür, təsvir obyektindən doğan məcazi sözlər,sintaktik konstruksiyalar
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misraların bəzəyinə çevrilir. Bununla bağlıdır ki, Hüseyn Cavidin lirik əsərlərində, ümumən
bütün yaradıcılığında xalq dilinin gözəllikləri diqqət çəkir, bu dilin zənginliyi, şirinliyi dərhal
hiss olunur. Buna görə də belə bir hökmü səsləndirmək yerinə düşər: H.Cavid in üslubunda
milli düşüncə tərzinə, vətəndaş təəssübkeşliyinə məhəbbət danılmaz faktdır. Sənətkar
mövqeyini, düşüncə tərzini, şair mentalitetini H.Cavid doğma dili ilə, milli təfəkkür, milli idrak
tərzi ilə nümayiş etdirmişdir. Mühakimələrinin poetikliyi, dolğunluğu bu məziyyətdən yaranır.
Üslubunun hərarəti və əhatəliliyi də bu amillə şərtlənir. Şairin poetik düşüncələrinin oxucuya
ruhi rahatlıq gətirməsi də öz başlanğıcını həmin mentalitetdən götürür.
H.Cavidin poeziyasında ifadə vasitələri ilə bədii fikrin möhkəm vəhdəti, qaynaq edilmiş
sintezi, qırılmaz əlaqəsi vardır. Şeir dilinin elastik, cazibədar strukturu mütəfəkkir söz ustasının
düşüncə kamilliyi ilə bağlıdır. Şeirin quruluş sistemi, sözlərin simmetrik uyğunluğu forma ilə
məzmunun ahəngdarlığına yol açır. Gözəl üslubi forma kamil poetik təfəkkürün məhsulu kimi
meydana çıxır. Bu baxımdan metaforalar onun fərdi üslubunda ona görə öz işləkliyi ilə seçilir
ki, onların da poetik fikirdə möhkəm sintezi mövcuddur. Ona görə elə hallar olur ki, bəzən
H.Cavidin bütöb bir şeiri bir metafora üzərində qurulur, əsərdə ifadə olunan əsas mündəricə,
fikir və həyəcanlar həmin metaforanın formalaşdırdığı əhvali–ruhiyyə üzərində köklənir. Onun
“İlk bahar” adlı şeirindəki kimi. Şeir belə başlayır:
Bahar, bahar gəlmiş, yеnə ilk bahar;
Güllər, çiçəklər gülər, quşlar oynar.
Göyün altın saçlı qızı nur saçar,
Insanların tutqun gönlünü açar.
(1, 48)
“Göyün altun saçlı qızı” “Güllər, çiçəklər gülər” metaforaları qeyri–adi poetik
gözəllikləri oxucunun təxəyyülündə əyaniləşdirir. Bu təsəvvür poetik düşüncə, coşqun hiss–
həyəcan mənbəyinə çevrilir. Müxtəlif məfhum və varlıqlar arasındakı oxşarlıqlar müəllif üçün
poetik assosiasiyalar imkanını reallaşdırır. Məhz metaforalar sayəsində təsvir poetik səslənir.
Qarşılaşdırılan anlayışlar bədii assosiasiyası kontekstə xüsusi təravət bəxş edir.
H.Cavidin yaratdığı məcazlar sistemində metaforaların mükəmməl nümunələri bir daha
göstərir ki, onların üslubi dəyəri fərdi əlamətləri ilə daha cəlbedicidir. Metaforalar ona görə
yaradıcılıq amili kimi təqdirə layiqdir ki, onlar bədii mətni siqlətləndirməkdə müstəsna rol
oynayır, öz təravət və orijinallığı ilə obrazlı keyfiyyəti gücləndirir, bənzərsizliliyi ilə poetik icad
təsiri bağışlayır.
Toqunma, ruhum! Əvət, kinlidir fələk, bir gün
Qızar, həmən gücənib intiqam alır səndən (1, 63)
Günəş gülər, bulut ağlarsa, еy mələkxəndə,
Səmada qеvsi-qüzеhlər saçar təbəssümlər. (1, 62)
Bütün cihan uyuyor, kainat həp dalğın...
Məgər xəyali-bəidinlə ruhi-məcruhum
(1, 103)
Dəniz də hеyrətə dalmış, bənim kibi o da düşkün...
(1, 105)
H.Cavidin metaforalarında ilk öncə təsvir obyektinə onun subyektiv baxışlarının əksini,
predmet və hadisələrin vacib cizgilərini duyub mənalandırmaq xüsusiyyətini görürük.
H.Cavidin şeirləri öz poetik konsepsiyası və aləmi etibarilə bütövdür və bu bütövlükdə onun
mövzusu əlvanlığı, gördüyümüz kimi, ifadə formalarında həyatın ən müxtəlif hadisələrinə
uyğunluğunun şahidi oluruq.
Metaforaların incə üslubi xüsusiyyətini dərindən duymaq H.Cavid sənətinə möhtəşəm
bir lirik səciyyə aşılayır. Təsadüfü deyil ki, metaforalarla zəngin olan şeirlərinin əksəriyyəti
yeni məzmunlu, yüksək estetik prinsiplərə əsaslanan lirika nümunələrindən ibarətdir. Onun şair
qəlbindən gəlib keçənlərin məcazi sözlərlə canlandırılması heç də təsadüfi deyildi. Metafora
qismində məcazlaşan sözlər H.Cavidin qadir qələminin sayəsində obrazlılıq səviyyəsinə
yüksəlir, misraların siqlətli formalarında əzəmətli səslənir. H.Cavidin lirik şeirlərində elə
metafora yoxdur ki, o, bu və ya digər dərəcədə şairin poetik–üslubi kəşfləri və sənətkarlıq
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prinsipləri ilə səslənməmiş olsun. Bu H.Cavid poetikasını xarakterizə edən başlıca
keyfiyyətlərdəndir. Aşağıdakı nümunələrdən də aydın duyulur ki, metonimiyalardan doğan
poetik ovqat mahiyyət etibarilə çoxcəhətlidir və buna görə də onun üslubunda metaforalar
olduqca sərrastdır:
Kədərli, sisli bir aqşamdı, ağlıyordu səma;
Bütün üfüqləri sarmışdı möhtəriz, məhcub
Bulutlar... iştə o matəmnisar dəmdə bana
Uzatdı dəsti-qəza pək acıqlı bir məktub.
(1, 10)
Baq! Şu yanda gülümsüyən yеni doğmuş ay nədir?
Şəfəqlərin doğurduğu bir qızdır ki, hər yеrdə
Türk adını е’lan için bir səmavi aynədir,
İştə! Bizim tariximiz… həm yеrdə, həm göylərdə. (1, 28)
Gönlüm quşu gеyib gеnə matəm libasını,
Ağaz еdibdi nəğmеyi-möhnət fəzasını.
(1, 21)
H.Cavid lirikasında metaforalar əslində şairin yaradıcılıq üslubunun əsas
xüsusiyyətlərini tam əks etdirmək prinsipinə yönəlmişdir. Əsərlərinin ideya məzmunu ilə daxili
təmas H.Cavid lirikasındakı metaforaların başlıca xüsusiyyətidir. Hər bir metafora zəngin
obrazlılığın təməlində dayanır və lirik ovqatlar şairin poetik fərdiyyətinin orijinallığından xəbər
verir. Metafora Hüseyn Cavid qələmində deyim forması deyil, onun arxasında daha çox
müəllifin varlığı, gerçəkliyi obrazlı qavramasının bütöv konsepsiyası dayanır.
Zülmət dağıldı, zülmü fəsad oldu payimal,
Hər yеrdə sanki haqqü ədalət gülümsüyor.
Al bayrağın qanatları altında, pürməal
Hər çöhrə, hər dodaq saçıyor ləm’ə-ləm’ə nur.
(1, 79)
H.Cavid istedadını təyin edən estetik faktor olaraq obrazlar sisteminin zənginliyi,
obrazlı dilinin mükəmməlliyidir. Lirik təhkiyəsindəki təbiilik, sadəlik və rəvanlıq onun zəngin
bəşəri duyğularını və idrak potensialını üzə çıxaran əsas faktorlardandır. Şairin kamil üslubu
bədii mətnə daxil etdiyi hər bir məcazi sözü estetik fakta çevirir. Şairin fəal vətəndaşlıq
mövqeyi, təsvir etdiyi hadisələrin məğzinə cəsarətli müdaxilə qabiliyyəti onun yüksək
səviyyədə bədii–estetik ümumiləşdirmə istedadı ilə qovuşur. Azərbaycan dilinin bütün
imkanlarından, leksik–estetik qüdrətindən faydalanmaqla öz humanist düşüncələrini daha
dolğun, daha dəqiq, daha emosional formalarda ifadə edir.
H.Cavid sözün məcazi imkanlarından, məcazi sözlərin poetik nüanslarından obraz kimi
səmərəli istifadə etməklə mükəmməl fikir konstruksiyaları yaradır. Məcazlarla o, təsvir–
tərənnüm obyektini gözlərimiz önündə əyaniləşdirməyə səy göstərir. Ən çox yadda qalan odur
ki, bütün müqayisələrdə, müxtəlif səciyyəli predmetləri və hadisələri qarşılaşdıranda təbiətlə
insanı sintez şəklində götürür və oxucusuna reallıqlar haqqında aydın təsəvvür formalaşdırır.
Bu məqamlarda H.Cavidin təhkiyəsinin özü də könül titrədən bir lirikaya çevrilir. O,
müqayisələrlə, predmetlər arasındakı assosiasiyalarla sözün şeiriyyətini duyur, təsvir
obyektinin estetikasını aşkarlayır və onu öz bədii üslubunun qaynağına çevirməyi bacarır.
Canlı, təbii və sadə ifadə tərzi ilə səciyyələnən H.Cavidin üslubunda məcazların bütün
növləri mətnin estetik bütövlüyünü öz cizgi əlamətləri ilə daha da zənginləşdirir. Onların
işlətmə metodikası ənənəvi olsa da, H.Cavidin lirik mətnlərində nitq fərdiliklərini büruzə verir.
Onlar daha çox bədiilik süzgəcindən keçdikdən sonra kontekstdə özünə yer edir. Ümumi mətnin
ritm və dinamikası ilə uyuşan məcazlar misraların ahəngdarlığını maksimum kamilliklə üzə
çıxarır, müəllifin mühüm bədiilik göstəricilərindən biri kimi lirik vüsətin kamil şəkildə
təzahürünə çevrilir.
H.Cavidin ideya–poetik axtarışlarının, fəlsəfi qənaətlərinin mükəmməl şəkildə ifadə
olunduğu lirikasında məcazlaşdırılmış leksik vahidlər, ifadələr konkret bir üslubi məqsəd
izləyir və şair öz poetik duyğularını bu məcazlar vasitəsilə kəskinləşdirir. Lirik qəhrəmanın
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şüurunda və qəlbində bu və ya digər anlayışların həkk olunması və onların məcazlarla
qabardılması missiyasını məcazlar daha operativ şəkildə yerinə yetirir. Çünki H.Cavid üçün öz
həyəcanlarını, təlaş və qayğılarını ifadə etmək üçün daha inandırıcı vasitələrə müraciət tərzi,
məcazlara tez–tez üz tutur. Çünki şairin bütün hissiyyatından süzülüb gələn poetik məzmun
məcazlarla daha asanlıqla dərk olunur. H.Cavidin lirikasının intellectual təbiətini məcazlar
bütün incəlikləri ilə,daxili keyfiyyətləri ilə aça bilir. Aşağıdakı mübaliğədə bunun ən bariz
nümunəsini görürük:
Tüklərim ürpərdi, həp sərsəmlədim,
Baqdım, artıq başqa bir aləmdəyim;
Sıçrayıb bеynimdə qan vulkan yapar;
Gah еnər qəlbimdə bir tufan yapar. (1, 83)
H.Cavidin poetik qayğı və mühakimələri, həyəcanlı nidaları, məcazlaşmış sözlərlə,
onun lirik əhatəsi və digər üslubi fiqurlarla çalğalaşaraq bədii mətləbin poetik həlli, şərhi üçün
tətbiq olunur. Səciyyəvi xüsusiyyət odur ki, H.Cavidin lirikasında mənəvi mövzu mərkəzi yer
tutur, müxtəlif şəkildə və aspektdə inkişaf edən bu mövzunun fəlsəfi –tarixi, social –mənəvi
aspektləri məcazi leksikanın fəallığı ilə açılır. H.Cavid lirikasında mənəvi aspect aparıcı olduğu
üçün digər aspesktləri də özündə ehtiva edir. Bütün aspektlər onun qələminin qüdrəti, original
üslubi sayəsində sənətkarlıqla canlandırılır. Bu üslubun orijinallığı ləyaqət həddində meydana
çıxır. Məhz buna görə də “İstedadlı söz ustası H.Cavid ədəbiyyat tariximizdə original üslub
sahibi kimi şərəfli yer tutur.” ( 3)

Özet
Hüseyn Cavidin bədii üslubunun zəngin və təsirli olmasında müstəsna əhəmiyyəti olan
təşbehlər ən mükəmməl poetik kateqoriyalardandır. Təşbehlərlə H.Cavid həyat, cəmiyyət
haqqında həqiqətləri daha dolğun və əhatəli şəkildə söyləmək imkanları qazanır. Onun çoxqatlı
və mürəkkəb insan konsepsiyası, sosial hadisələrə davamlı və güclü marağı müqayisələr
zəminində aşkarlanan obrazlarla canlandırılır. H.Cavid üslubunun əhəmiyyətli hadisəsi olaraq
müqayisələri lirik vüsətini qiymətləndirərkən bir cəhəti xüsusi qeyd etmək yerinə düşər ki,
şairin əsərlərinin daxili guşələrinə,poetikasına, lirik təhkiyəsinin keyfiyyətli əlamətlərinə nüfuz
etmək üçün təşbehlər ən münasib obrazlı ifadələrdən biridir. Təşbehlərdən istifadə özünə
məxsusluğu H.Cavidin sənətkar fərdiyyətinin mühüm tərəflərini müəyyənləşdirmək üçün
olduqca önəmli faktlardır. H.Cavidin hikmətli şeir sətirlərində ifadə olunan müdrik fikirlərin
ekspressivliyində təşbehlərin geniş şəkildə işləkliyi diqqətdən yayınmır.
H.Cavid poeziyasında təşbehlərin istifadə miqyası genişdir. Onun işlətməsindəki
kəmiyyət çoxluğu misraların məna keyfiyətinə uyğundur və şeirin poetic strukturunda aparıcı
mövqedədir. Ona görə də H.Cavid şeirlərindəki məcazları məhdud çərçivə daxilində deyil,
geniş üslubi aspektlərdə götürmək məqsədəuyğundur.
H.Cavid poeziyasında təşbehlərin çoxçalarlı sistemi yaradılmışdır, məcazlar kompleksi
içərisində onlar daha çox estetik çalarlıdır və H.Cavidin üslubi yaradıcılıq qəliblərinin,
bənzətmələrin gözəlliyini şərtləndirən onların ecazkarlığıdır. Yaradıcılıq mizanı ilə
mizanlanmış təşbehlər misra və bənd quruluşunun estetik ifadəsi olaraq çox tutumludur. Bədii
mətndə onlar ilk növbədə poetic dəyərlər mənbəyidir. Eyni zamanda bədii idrak, sənət və
sənətkarlıq meyarıdır. Təşbehlər Hüseyn Cavid şeirinə hikmət, dərin mündəricə, poetic mənalar
gətirməklə bərabər yüksək sənət meyarları da gətirir, bəlağətli şeir nitqinin yaranmasında
müstəsna rol oynayır.
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THE SIMILE IN THE WORK OF HUSSEIN JAVID

Summary
Keywords: Hussein Javid, poem, artist, epithet, metaphor, simile
Parables, which are of exceptional importance in the richness and influence of Hussein
Javid's artistic style, are among the most perfect poetic categories. With metaphors, H. Javid
gets the opportunity to tell the truth about life and society in a fuller and more comprehensive
way. His multi-layered and complex human conception, his persistent and strong interest in
social events, is enlivened by images revealed through comparisons. When evaluating the
lyrical scope of comparisons as an important event of H.Javid's style, it is necessary to
emphasize that metaphors are one of the most suitable figurative expressions to penetrate into
the inner corners, poetics and qualitative features of the poet's lyrical works. The specificity of
the use of metaphors is a very important fact to determine the important aspects of H. Javid's
artistic individuality. The wide use of metaphors in the expressiveness of the wise thoughts
expressed in the lines of H.Javid's wise poems does not escape attention.
The use of similies in H.Javid's poetry is wide. The multiplicity of quantities in his use
corresponds to the quality of meaning of the verses and occupies a leading position in the poetic
structure of the poem. Therefore, it is expedient to take the metaphors in H.Javid's poems not
within a limited framework, but in broad stylistic aspects.
H.Javid's poetry has created a multifaceted system of metaphors, they are more aesthetic
in the complex of metaphors, and H.Javid's style is their miracle, which determines the beauty
of creative patterns and parables. The metaphors, balanced by the scale of creativity, are very
capacious as an aesthetic expression of the structure of the verse and the paragraph. In a literary
text, they are primarily a source of poetic values. It is also a criterion of artistic cognition, art
and craftsmanship. The metaphors bring wisdom, deep content, poetic meanings to Hussein
Javid's poetry, as well as high artistic standards, and play an exceptional role in the creation of
eloquent poetic speech.
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Xülasə
Məqalədə öz fəaliyyət dairəsinə görə geniş yayılmış akademik
natiqliyin funksionallığı şərh olunur. Müasir dövrümüzdə akademik natiqliyin
funksionallığını şərtləndirən fəaliyyət dairəsi kimi həm elmi müəssisələr, həm
də tədris ocaqları nəzərdə tutulur. Akademik natiqlik öz dinləyicilərinə,
auditoriyasına məqsədyönlü təsir edə bilən, bu və ya digər sahəyə aid biliklərin
mənimsənilməsi və ya qavranılmasına kömək edən effektiv, peşəkar nitqin
yaranma şəraiti və qanunauyğunluqlarını öyrənən sahəyə aid biliklər sistemi
kimi daha geniş yayılmışdır. Mühazirə deyən müəllimin nitqi bütün dövrlərdə
yüksək, ali, elitar (kübar) nitq mədəniyyəti nümunəsi hesab olunub. Akademik
natiqliyin özünəməxsus böyük auditoriyası mövcuddur.
Ali məktəb müəllimi özünün nitq mədəniyyəti, nitqi, natiqlik
məharətinin bütün parametrləri üzrə tələblərə cavab verən inkişaf
etmiş dil kimliyi ilə başqalarından seçilməli, öz peşəkarlığı,
yüksək mədəni ünsiyyəti ilə ali, elitar nitq mədəniyyətinə sahib
olmalıdır. Ali məktəbdə peşəkar müəllim statusu qazanmaq
istəyən hər bir kəs bu zirvəni fəth etməli, ya da bu zirvəyə
çatmağa cəhd etməlidir. Ali məktəb müəlliminin dil kimliyi onun
akademik natiqliyinin göstəricisidir.Akademik natiqlikmaksimal
dərəcədə informativ, kifayət qədər elmi, eləcə də motivasiyaedici
və inandırıcı olmalıdır. Lakin bu eyni zamanda müəllimin
erudisiyasını, onun təfəkkürünü, nitqinin keyfiyyətini, anlaşıqlı
olmasını müəyyən edir. Pedaqoji təkmilləşmə - yalnız yeni
metodikaların, klassik dərsliklərin, çoxəsrlik elmi məlumatların,
nailiyyətlərin mənimsədilməsi demək deyil. Çox gözəl bir latın
məsəli var: - “Docendo diskumus “, yəni - “ Öyrədərək özümüz
öyrənirik “ kəlamı hər bir müəllimin qızıl hərflərlə yazılmış
devizi olmalıdır. Ali məktəb müəllimi öz pedaqoji fəaliyyəti
prosesində bunu bir apriori ( yəni təcrübədən asılı olmadan ) kimi
tez-tez xatırlamalıdır. Akademik natiqlik (burada monoloq) həm
də elmi axtarışlar prosesidir. Təsadüfi deyil ki, məhz bu cür
müəllimlər gələcəkdə ən yaxşı dərsliklərin müəllifləri olurlar. Və
tələbələr bu prosesdə nə qədər yaxından iştirak etsələr, axtarışlar
prosesində müəllimlə şərikli, ortaq fəaliyyət göstərsələr,
problemlə nə qədər məlumatlı olsalar, özlərini bu prosesdə o
qədər yaxından iştirak etmiş hiss edərlər. Bu zaman müəllimin
auditoriyada nüfuzu bir o qədər yüksək olar. Müasir dövrümüzdə
ritorika dərsliklərində tədris prosesində müəllim və tələbə
arasında kommunikativliyin (ünsiyyətin) günün tələblərinə
uyğun qurulmasına böyük önəm verilir. Bu prosesdə bir çox
faktorlar diqqət mərkəzində olmalıdır: bura müəllim və tələbə

BOOK OF FULL TEXT

ISBN: 978-625-7341-96-7

www.akdenizkongresi.org

Page | 382

AKDENIZ SUMMIT

7th INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS

arasında ünsiyyətin qurulmasının məqsəd və vəzifələrinin dərk
olunması, nitqin hazırlanması, natiqin obrazı, dinləyicilərə
emosional təsir etmək bacarığı, nitqin məzmunu, nitqin üslubu və
kompozisiyası (sözlərin düzgün seçilməsi, tələffüz, fasilə, vurğu
və s.), müəllimin obrazı, natiqlik məharəti, ünsiyyətə girmək,
auditoriyanı duymaq, intelektual və emosional şərh etmək
bacarığı və s. daxildir. Akademik natiqliyin ümumi qanunları:
dialoqu ahəngdar edən qanun, adresatın nitqin inkişafını izləyərək
bələdçilik etməsi qanunu, məmnun olmaq, zövq almaq qanunu,
ritorikanın əsas qanunları. Akademik natiqin peşəkar
səriştəliliyinin komponentləri: dil səriştəliliyi, nitq səriştəliliyi,
kommunikativlik səriştəlilik,
etik səriştəlilik, natiqlik
səriştəliliyi.
Açar sözlər: ali məktəb ritorikası, kommunikativ səriştəlilik, dil
kimliyi, ortaqlıq, şəriklilik

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
АКАДЕМИЧЕСКОГО ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА

Резюме
В

статье раскрывается функциональность академической
риторики, которая широко распространена по своему охвату.
В современное время как научные учреждения, так и
образовательные учреждения рассматриваются как сфера
деятельности,
определяющая
функциональность
академического ораторского искусства. Академическое
ораторское искусство более широко используется как
система полевых знаний, изучающая условия и
закономерности эффективной, профессиональной речи,
способная целенаправленно воздействовать на своих
слушателей и слушателей, помогать им осваивать или
осмысливать знания в той или иной области. Речь лектора
всегда считалась образцом высокой, высокой, элитарной
(аристократической) культуры речи. Существует большая
аудитория академических спикеров.
Учитель высшей школы должен отличаться от других своей
развитой языковой личностью, отвечающей требованиям по
всем параметрам его речевой культуры, речи, ораторского
мастерства, а также должен обладать более высокой,
элитарной речевой культурой при своем профессионализме
и высококультурное общение. Любой, кто хочет стать
профессиональным учителем в высшей школе, должен
покорить эту вершину или попытаться достичь ее. Языковая
идентичность учителя высшей школы является показателем
его академического красноречия. Академическая речь
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должна быть максимально информативной, достаточно
научной, а также мотивирующей и убедительной. Но она же
определяет и эрудицию учителя, его мышление, качество его
речи, его понятность. Педагогическое совершенствование –
это не только овладение новыми методами, классическими
учебниками, многовековыми научными знаниями и
достижениями. Есть красивая латинская пословица: "Docendodiscumus", т.е. - "Мы учимся, обучая" должно быть
девизом каждого учителя, написанным золотыми буквами. В
процессе своей педагогической деятельности учитель вуза
часто должен помнить об этом априори (т. е. независимо от
опыта). Академическое ораторское искусство (здесь —
монолог) — это тоже процесс научного исследования. Не
случайно именно такие учителя станут в будущем авторами
лучших учебников. И чем активнее студенты участвуют в
этом процессе, чем больше они взаимодействуют с учителем
в процессе поиска, чем больше они осознают проблему, тем
более тесно они чувствуют себя вовлеченными в процесс. В
этом случае репутация преподавателя в аудитории будет
настолько высока. В современных учебниках по риторике в
учебном
процессе
большое
значение
придается
налаживанию общения между учителем и учеником в
соответствии с требованиями времени. В этом процессе
необходимо учитывать множество факторов: понимание
целей и задач общения учителя и студента, подготовку речи,
образ оратора, умение эмоционально воздействовать на
аудиторию, содержание речи, стиль речи и ее композицию
(правильный выбор слов, произношение, пауза, акцент и др.),
образ преподавателя, навыки публичных выступлений,
умение общаться, слушать аудиторию, интеллектуальноэмоциональная интерпретация и др. включает в себя. Общие
законы академического ораторского искусства: закон,
гармонизирующий диалог, закон руководства адресатом
путем следования за развитием речи, закон удовлетворения,
закон
риторики.
Компоненты
профессиональной
компетентности
академического
оратора:
языковая
компетентность, речевая компетентность, коммуникативная
компетентность, этическая компетентность, ораторская
компетентность.
Ключевые слова: университетская риторика, коммуникативная
компетенция, языковая идентичность, партнерство
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FUNCTIONAL NATURE OF ACADEMIC ORATORY

Summary
The article explains the functionality of academic rhetoric, which is
widespread in its scope. In modern times, both scientific institutions and
educational institutions are considered as a sphere of activity that determines the
functionality of academic oratory. Academic oratory is more widely used as a
system of field knowledge that studies the conditions and patterns of effective,
professional speech, which can purposefully influence its listeners and audience,
help them to master or comprehend knowledge in one field or another. The
lecturer's speech has always been considered an example of high, high, elite
(aristocratic) speech culture. There is a large audience of academic speakers.
A high school teacher should be distinguished from others by his / her
speech culture, developed language identity that meets the requirements on all
parameters of speech, public speaking skills, and should have a high, elite speech
culture with his / her professionalism and high cultural communication. Anyone
who wants to become a professional teacher in high school must conquer this
peak, or try to reach it. The language identity of a high school teacher is an
indicator of his academic oratory. Academic speech should be as informative as
possible, sufficiently scientific, as well as motivating and persuasive. But it also
determines the teacher's erudition, his thinking, the quality of his speech, his
comprehensibility. Pedagogical improvement is not just the mastery of new
methods, classical textbooks, centuries-old scientific knowledge and
achievements. There is a beautiful Latin proverb: - "Docendodiscumus", ie "We learn by teaching" should be the motto of every teacher written in golden
letters. In the process of his pedagogical activity, a high school teacher should
often remember this as an a priori (ie, regardless of experience). Academic
oratory (monologue here) is also a process of scientific research. It is no
coincidence that such teachers will be the authors of the best textbooks in the
future. And the more closely students are involved in this process, the more they
interact with the teacher in the search process, the more aware they are of the
problem, the more closely they feel involved in the process. In this case, the
teacher's reputation in the audience will be so high. In modern rhetoric textbooks,
in the teaching process, great importance is attached to the establishment of
communication between the teacher and the student in accordance with the
requirements of the day. Many factors need to be considered in this process:
understanding the goals and objectives of teacher-student communication,
speech preparation, speaker image, ability to emotionally influence the audience,
speech content, speech style and composition (correct word choice,
pronunciation, pause, emphasis, etc.), teacher's image, public speaking skills,
ability to communicate, listen to the audience, intellectual and emotional
interpretation, etc. includes. General laws of academic oratory: the law that
harmonizes dialogue, the law of guiding the addressee by following the
development of speech, the law of satisfaction, the law of rhetoric. Components
of professional competence of an academic speaker: language competence,
speech competence, communicative competence, ethical competence, oratory
competence.
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Keywords: university rhetoric, communicative competence, language
identity, partnership, partnership
Dilçilikdə “akademik natiqlik” anlayışı həm ali məktəb auditoriyalarında
söylənən, həm də müxtəlif elmi məclislərdə alimlər tərəfindən istifadə olunan
söylənən mühazirələr, fikirlərdən ibarət nitq, mətnlər kimi başa düşülür.Müasir
dövrümüzdə akademik natiqliyin funksionallığını şərtləndirən fəaliyyət dairəsi
kimi həm elmi müəssisələr, həm də tədris ocaqları nəzərdə tutulur. Lakin qədim
dövrlərdə akademik natiqlik ritorikanın bir növü kimi ali məktəb ritorikası,
natiqliyini nəzərdə tuturdu. Görünür bu səbəbdən sonrakı dövrlərdə anlayışlara
yanaşmada fərqli münasibət yaranmışdır.Eləcə də “akademik mətn” və “elmi
mətn” anlayışlarının şərhində də fərqli

yanaşma mövcuddur. Rus dilçiləri

(E.Yarskaya–Smirnova, V.V.Radayev, İ.B.Korotkina) “akademik mətn” və
“elmi mətn” anlayışlarını eyniləşdirərək həm tələbələrin, həm də alimlərin elmi
işlərini “ akademik” termini ilə ifadə edirlər. İngilis-amerikan ənənəsində isə
“akademik mətn” anlayışı ilə tələbələrin yazdığı işlər (esse, konspekt, referat);
“elmi mətn” anlayışı ilə alimlərin yaratdığı mətnlər nəzərdə tutulur
(D.R.Russell).
Hər halda “akademik natiqlik”, “akademik mətn” anlayışı gaha geniş
mənaya malikdir.Akademik natiqlik (ali məktəb ritorikası, natiqliyi) məharətlə
qurulmuş və auditoriyaya arzuolunan təsiri edə biləcək çıxış, kommunikasiya
vasitəsidir. Akademik natiqlik ritorikanın qədim növlərindən biri hesab olunur.
Hələ antik dövrlərdə natiqliyin bu növü təlimin həm obyekti, həm də vasitəsi
olmuşdur. Platon və Aristotel ritorikaya biliklər sistemində mürəkkəb
hadisələrin dərk olunması və izahı üsulu kimi baxırdılar. Mühazirə deyən
müəllimin nitqi bütün dövrlərdə yüksək, ali, elitar (kübar) nitq mədəniyyəti
nümunəsi hesab olunub.
Akademik natiqlik – dinləyicilərə, öz auditoriyasına məqsədyönlü təsir
edə bilən, bu və ya digər sahəyə aid biliklərin mənimsənilməsi və ya
qavranılmasına kömək edən effektiv peşəkar nitqin yaranma şəraiti və
qanunauyğunluqlarını öyrənən sahəyə aid biliklər sistemidir. Akademik sferada,
akademik kommunikasiya mühitində publik çıxışın xüsusiyyətləri nəzərdən
keçirilir.
Peşəkar nitq peşəkar ünsiyyət sferasında nəzərdə tutulan nitqdir. Kütləvi
nitq isə geniş auditoriya üçün nəzərdə tutulmuş nitqdir. Kütləvi nitqin ictimai-
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siyasi, akademik, diplomatik, məhkəmə və s. növləri mövcuddur. Qeyd etmək
lazımdır ki, akademik natiqlik ictimai-siyasi natiqlik kimi geniş auditoriyanı
əhatə edəcək qədər kütləvi xarakter daşımaca da, onun da özünəməxsus böyük
auditoriyası mövcuddur. Kütləvi nitqin mühazirə, məruzə, cıxış kimi janrları
mövcuddur.
Ali məktəb müəlliminin dil kimliyi.Ali məktəb (universitet)
müəlliminin anlaşıqlı, asan başa düşülən, aydın, savadlı, məntiqli, estetik
ifadəlilik kimi kommunikativ (ünsiyyət) keyfiyyətlərə cavab verən dil
kimliyiolmalıdır. Məhz ali məktəb müəllimi özünün nitq mədəniyyəti, nitqi,
natiqlik məharətinin bütün parametrləri üzrə tələblərə cavab verən inkişaf etmiş
dil kimliyi ilə başqalarından seçilməli, öz peşəkarlığı, yüksək mədəni ünsiyyəti
ilə ali, elitar nitq mədəniyyətinə sahib olmalıdır. Ali məktəbdə peşəkar müəllim
statusu qazanmaq istəyən hər bir kəs bu zirvəni fəth etməli, ya da bu zirvəyə
çatmağa cəhd etməlidir. Təəssüflər olsun ki, bəzi ali məktəb müəllimləri yüksək
və zəngin söz ehtiyatına, mədəni nitqin kommunikativ keyfiyyətlərinin
tələblərini ödəyən natiqlik sənətinə yiyələnmək istəmirlər. Nədənsə bir çox
müəllimlər klassik nitq mədəniyyəti qanunlarını unudurlar. Mühazirəni
proqramda nəzərdə tutulmuş mövzuya aid materialı oxuyaraq informasiyanı
ötürməklə öz vəzifələrini bitmiş hasab edirlər. Şərh olunan məsələnin
mənimsənilməsi üçün mühazirə dinləyicilərin – tələbələrin qavraya biləcəyi
şəkildə çərh olunmalı, tələbə ilə müəllim arasında canlı əlaqə yaradılmalı,
məsələnin həlli, mühazirədə qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün qarşılıqlı
nitq əlaqəsi

qurulmalı, problemin həlli yolları auditoriyanın iştirakı ilə

araşdırılmalıdır. Mühazirə oxunduqdan, seminar məşğələsi keçirildikdən sonra
növbəti dərsə qədərki

fasilədə tələbələrlə yeni görüşdə keçiləcək

mövzu

üzərində düşünülməli, yeni dərsin planı cızılmalıdır. Bu isə müəllimin daima öz
üzərində işləməsini, pedaqoji cəhətdən təkmilləşməsini tələb edir.
Pedaqoji təkmilləşmə - yalnız yeni metodikaların, klassik dərsliklərin,
çoxəsrlik elmi məlumatların, nailiyyətlərin mənimsədilməsi demək deyil.
Yüksək natiqlik sənətinin sirlərini mənimsəmək ali məktəb müəllimi üçün bu
sırada birincidir. Müəllimin daima öyrənməyə və özünü təkmilləşdirməyə can
atması eyni zamanda tələbələr üçün pozitiv nümunədir. Çox gözəl bir latın
məsəli var: - “Docendo diskumus “. Bu kəlam, - “ Öyrədərək özümüz öyrənirik
“, - hər bir müəllimin qızıl hərflərlə yazılmış devizi olmalıdır. Ali məktəb
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müəllimi öz pedaqoji fəaliyyəti prosesində bunu bir apriori ( yəni təcrübədən
asılı olmadan ) kimi tez-tez xatırlamalıdır.
Beləliklə, akademik natiqlikmaksimal dərəcədə informativ, kifayət
qədər elmi, eləcə də motivasiyaedici və inandırıcı olmalıdır. Lakin bu eyni
zamanda müəllimin erudisiyasını, onun təfəkkürünü, nitqinin keyfiyyətini,
anlaşıqlı olmasını müəyyən edir. Tələbələr isə müəllimdə daha çox bu
keyfiyyətləri qiymətləndirirlər. Burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq
lazımdır. Anlaşıqlı, sadə nitq heç də bəsit, primitiv nitq demək deyil. Səhv,
yanlışlıq ondadır ki, bəzən müəllimlər mühazirəni dərsliklərdə olan məlumatları
toplu olaraq monoton şəkildə izhar edir, ya da həmin bu məlumatları slayd
şəkildə göstərib (əgər o da varsa) oxumaqla kifayətlənirlər. Biz unutmamalıyıq
ki, akademik natiqlik (burada monoloq) həm də elmi axtarışlar prosesidir.
Təsadüfi deyil ki, məhz bu cür müəllimlər gələcəkdə ən yaxşı dərsliklərin
müəllifləri olurlar. Və tələbələr bu prosesdə nə qədər yaxından iştirak etsələr,
axtarışlar prosesində müəllimlə şərikli, ortaq fəaliyyət göstərsələr, problemlə nə
qədər məlumatlı olsalar, özlərini bu prosesdə o qədər yaxından iştirak etmiş hiss
edərlər. Bu zaman müəllimin auditoriyada – tələbələr arasında nüfuzu bir o
qədər yüksək olar. Müasir dövrümüzdə ritorika dərsliklərində tədris prosesində
müəllim və tələbə arasında kommunikativliyin (ünsiyyətin) günün tələblərinə
uyğun qurulmasına böyük önəm verilir. Əslində bu bütün dönəmlərdə belə
olmuşdur. Bu prosesdə bir çox faktorlar diqqət mərkəzində olmalıdır: bura
müəllim və tələbə arasında ünsiyyətin qurulmasının məqsəd və vəzifələrinin
dərk olunması, nitqin hazırlanması, natiqin obrazı, dinləyicilərə emosional təsir
etmək bacarığı, nitqin məzmunu, nitqin üslubu və kompozisiyası (sözlərin
düzgün seçilməsi, tələffüz, fasilə, vurğu və s.), müəllimin obrazı, natiqlik
məharəti, ünsiyyətə girmək, auditoriyanı duymaq, intelektual və emosional şərh
etmək bacarığı və s. daxildir. Auditoriyada natiqlə (müəllimlə) dinləyicilərin
(tələbə) yaxından əlaqəsi necə başa düşülməlidir? Bu tələbələrin diqqətini cəlb
edərək və bütün mühazirə zamanı bu diqqəti öz üzərində saxlamaq bacarığıdır.
Natiqlik sənətində bunun üçün çoxlu üsul və vasitələr mövcuddur. Belə
vasitələrdən biri mühazirədə müəllimlə tələbə arasında yaradılan ortaqlıq,
şəriklik hissidir.
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Mühazirə zamanı müəllim (natiq) və tələbələr (auditoriya) arasında
ortaqlıq hissinin, atmosferinin yaradılması böyük ustalıq tələb edir və bu
müəllimin yüksək peşəkarlığının göstəricisidir.
Dərs prosesində müəllim və tələbələr arasında yaradılan ortaqlıq hissi nədir?
Bu mühazirə zamanı müəllim və tələbənin problem üzərində eyni vaxtda
düşünmək,

məsələnin

həlli

yollarının

şərikli

axtarılması,

tələbənin

(auditoriyanın) diqqətini cəlb etmək və bütün mühazirə boyu tələbənin diqqətini
özündə saxlamaq bacarığıdır. Natiqlik sənətinin bunun üçün çox müxtəlif üsul
və yolları mövcuddur. Bütün bu üsul və metodlar auditoriyanı mürgüləməyə,
müəllimi isə öz iştirakı ilə auditoriyanı darıxdırmağa qoymur. Ali məktəb
müəllimi faktları, elmi məlumatları öz baxış bucağından, öz prizmasından,
beyninin süzgəcindən keçirərək müəyyən sistem üzrə, ümumiləşdirmələr edərək
təqdim etməlidir. Elmi ədəbiyyatlardakı məlumatlar, yazılı elmi mətnlərin
dilinin quruluş modeli sadələşdirilməli, yazılı nitqi şifahi qavrama üçün
hazırlanmalı, mühazirə mətnindəki uzun-uzadı cümlələri minimallaşdıraraq
vizualmüşayiətlə. slaydları illüstrasiya, sxem, cədvəl, lakonik frazalar və s. ilə
zənginləşdirərək mühazirəni təşkil

etməlidir. Eyni zamanda mühazirəni

əzbərləyərək demək nə qədər mənasızdırsa, kağızdan başqalarının fikirlərini
üzündən oxumaq ondan da mənasızdır.
Akademik natiqliyin ümumi qanunları (bu həm də, ümumiyyətlə,
natiqliyin ümumi qanunları hesab olunur) – bütün növ, janr və formatda olan
səmərəli kommunikasiya üçün mütləq nəzərə alınmalı olan tələblərdir:
1.Dialoqu ahəngdar edən qanun – natiq və auditoriya arasında həmahəng
dialoqa nail olmaq üçün nitqin (mühazirənin) dialoq şəklində qurulması.
Bu qanunun realizə olunması üçün dörd prinsipə əməl olunmalıdır:
1)

adresata diqqət – adresatın imkanları (həm sosial-psixoloji, həm
də nitqin mənimsənilməsi səviyyəsi) nəzərə alınmaqla;

2)

nitqin məzmunun adresatın maraqlarına uyğun qurulması;

3)

materialınşərhindəkonkretlik;

4)

hərəkətprinsipi– auditoriyaya nitqin bu zamanda və bu şəraitdə

baş verdiyinin hiss etdirilməsi.
2.Adresatın nitqin inkişafını izləyərək bələdçilik etməsi qanunu– yəni
dinləyici natiqlə eyni zamanda problem üzərində düşünməli, onunla birlikdə
qarşıya qoyulan məsələni araşdırmalı, cavab tapmalıdır.
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3.Məmnun olmaq, zövqalmaq qanunu – hər iki tərəf (müəllim və tələbə)
qarşılıqlı nitq əlaqəsindən məmnun olaraq zövq almalı, bu aktdan ən azı
minimum emosioal mənfəət götürməli, kommunikasiya bitdikdən sonra müsbət
təəssüratı saxlamalıdır.
4.Ritorikanın əsas qanunları – akademik natiq nitqin(mühazirənin) məqsəd və
vəzifələrindən asılı olaraq ritorikanın qanunlarından individual istifadə
etməlidir:
1)dialektika – həqiqətinaxtarışı;
2) eristika– həqiqətdən asılı olmayaraq auditoriyada öz mövqeyinin
təsdiq edilməsi;
3) sofistika – öz mövqeyini təsdiq etmək və ya həqiqəti əksetdirən
sərfəli, əlverişli nöqteyi-nəzəri dialektikanın qanunlarını tətbiq
etməklə qəbul etdirmək.
Akademik natiqin peşəkar səriştəliliyinin komponentləri. Müəllimin
auditoriyada effektiv nitq fəaliyyəti üçün

vacib olan komponentlər

aşağıdakılardır:
Dil səriştəliliyi – müasir Azərbaycan ədəbi dilinin normalarına əməl
etmək bacarığı.
Nitq səriştəliliyi – dil vasitəsilə fikirlərin düzgün ifadə olunması
bacarığının formalaşdırılması.
Kommunikativlik

səriştəliliyi

–

dil

vasitələrindən

konkret

kommunikativ şəraitlərdə tipik peşəkar fəaliyyətdə istifadə etmək
bacarığı.
Etik səriştəlilik – etiket qaydalarını mənimsəmək, beynəlmiləl,
millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti bacarığı.
Natiqlik səriştəliliyi – nitqin məqsəd və şəraitindən asılı olaraq
mövzunu dərk etmək üçün təşkili, bunun mövzunun dərki və ifadəsinə
xidmət etməsi.
Söylənilən 5 səriştəlilik şərtləri əsasında ali məktəb müəlliminin uğurlu
kommunikativ fəaliyyəti formalaşır. Bunlar aşağıdakı parametrlər üzrə
qiymətləndirilə bilər:
- məqsədyönlülük;
- fəallıq;
- səmərəli nəticə.
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Akademik natiqin – ali məktəb müəlliminin obrazı.
Müəyyən olunmuşdurki, natiqi ilk dəfə görən dinləyicilərin diqqəti aşağıdakı
kimi paylanır:
60 % - natiqkimdirvəözlüyündənəyiehtivaedir;
30% - natiqnecədanışır;
10% - natiqnədanışır.
Natiqin (müəllimin) obrazı (o necə görünür və dinləyiciləri onu necə
görür) onun nitqinə, nə danışmasına və necə danışmasına ciddi
təsir göstərə bilər.
Natiq haqqında ilk təəssürat bir çox faktorların sintezindən (geyim,
poza, üzünifadəsi, jestlər, səs) ibarətdir. Məhz müəllim obrazının yaradılması
üçün mühüm olan bu faktorları natiq, yəni müəllim daima nəzarətdə
saxlamalıdır. Müəllimin ümumi obrazı onun necə danışmasına ilk görüşdən
güclü təsir edəbilər.
Müəllimin hansı görünüşü onun auditoriyada sərbəst hərəkət etməsinə
zəmin yaradır?
Əgər müəllimin ümumi görünüşündə hər hansı bir qüsur varsa, bu onun
auditoriyada sərbəst hərəkət etməsinə mane olacaq, buxüsusilə ilk dəfə daxil
olduğun auditoriyada daha qabarıq hiss olunur, çünki bütün gözlər müəllimə
dikilib. Müəllimin görünüşündə hər bir şey (saç, geyim, ayaqqabı, əllər,
dırnaqlar, üz, makiyaj, aksesuar və s.) təmiz, səliqəli və zövqlə seçilmiş
olmalıdır.
Akademik natiqlik insan fəaliyyətinin spesifik xüsusiyyətlərindən biri
kimi özündə müxtəlif istiqamətləri birləşdirir:
1) ali məktəbdə oxunan mühazirə;
2) elmi məruzə;
3) birdəfəlik oxunan mühazirə;
4) elmi xəbərlər.
Akademik natiqliyin müxtəlif istiqamətləri və əsas səciyyəvi xüsusiyyətləri.
1. Ali məktəbdə oxunan mühazirə
Akademik natiqliyin inkişafında təhsil sahəsində çalışan, ali məktəb
müəllimlərinin rolu böyükdür. Akademik natiqlikdə elmilik əsas yer tutur. Elmi
sübutlar, təriflər, təhlillər, terminlər, izahlar başlıca amil kimi özünü göstərir.
Mühazirənin mövzusu əvvəlcədən məlum olduğu üçün təşkil olunmuş nitq hesab
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olunur və ona hazırlıq imkanı geniş olur. Bunun üçün mühazirəyə hazırlaşan
müəllim prosesə yaradıcı yanaşmalı, qarşıya qoyulan məsələləri, sualları elmi
əsaslarla şərh etməlidir. Mübahisə doğuran məsələlər aradan qaldırılmalı, irəli
sürülən mülahizələr, tezislər fakt və dəlillərlə sübut olunmalıdır. Bütün bunlar
nitqin təsir gücünü artırır, inandırıcı edir. Əgər bunlar yoxdursa, mühazirənin
elmiliyi şübhə altına alınar. Zənnimizcə, müəllim üçün bundan böyük
uğursuzluq ola bilməz. Deməli, auditoriyada şərh olunan məsələlər elmi
cəhətdən dəqiq, onların izahı məntiqli olmalı, mühazirə dinləyicilərin səviyyəsi
nəzərə alınaraq, anlaşıqlı edilərək, ona uyğun hazırlanmalı, faktların şərhində
ümumiləşdirmələr aparılmalıdır. Tələbələrin maraq dairəsi də nəzərə alınmalı,
motivasiya edilərək bacarıqları stimullaşdırmalı, istedadları üzə çıxarılmalıdır.
Bunları ümumi şəkildə belə səciyyələndirmək olar:
-

elmiliyin yüksək səviyyəsi;

-

dərin, əsaslı arqumentləşdirmə;

-

izahın, şərhin anlaşıqlığı;

-

izahın əyaniliyi;

-

izahın, şərhin aydınlığı, emosionallığı;

-

bacarıqların motivasiya edilərək stimullaşdırılması.

2.Elmi məruzə. Elmi məruzə mühazirədən köklü şəkildə fərqlənməsədə,
hər halda özünəməxsus spesifik cəhətlərə malikdir. Elmi məruzə konkret bir
problemin həllinə və fərziyyə xarakteri daşıyan məsələyə həsr oluna bilər. Bəzi
elmi məruzələrdə alimlər tərəfindən fərziyyələr irəli sürülür. Bu xüsusiyyət onu
mühazirədən fərqləndirir. Belə məruzələrdə məsələnin həlli ümumi, mülahizə
xarakteri daşıyır, mahiyyət açılmır. Elmi məruzə fərziyyə xarakteri daşıyırsa,
bu zaman dəlil, sübut, fakt gətirilə bilmir. Məlumdur ki, elm aləminə zəlzələnin
nə vaxt baş verəcəyi faktı məlum deyil. Müxtəlif fikirlər irəli sürülsə də, burda
deyilən fikirlərin nə fakta, nə sübuta ehtiyacı var. Lakin ayrıca bir problemin
həllində mübahisələrə, dəlil və sübutlara ehtiyac duyulur. Bu zaman elmi
məruzə mühazirəyə yaxınlaşsa da dilinə, ifadə vasitələrinə görə öz
spesifikliyini saxlayır. Elmi məruzələrin dili, ifadə tərzi mühazirəyə nisbətən
qəliz olur. Elmi məruzələr simpozium, konfranslarda daha çox işlənir.
3. Birdəfəlik oxunan mühazirə. Aktuallıq kəsb edən, günün tələbinə
uyğun olaraq ölkənin iqtisadi, siyasi vəziyyəti, əhalinin sağlamlığı, ətraf aləmin,
ekologiyanın qorunmasına və s. aid oxunan mühazirə. Ali məktəbdə söylənilən
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mühazirələrlə digər mühazirələr

öz forma və üslubuna görə bir-birindən

fərqlənir.
4. Elmi xəbərlər. Akademik natiqliyin də inkişafı cəmiyyətin tərəqqisi
ilə bağlıdır. Akademik natiqlik hər hansı elmi kəşf, tədqiqat barədə məlumat
verməklə bərabər, müəyyən tezis xarakteri daşıyan müddəalardan da dinləyiciyə
məlumat verir. Akademiklik natiqlik eyni zamanda elmi məcmuələrdə,
jurnallarda elmi xəbərlər adı altında dar, bir qrup müəyyən sahə adamlarına
çatdırılır. Bu xəbərlərdə təkrarlara, uzunçuluğa yol verilmir. Elmi xəbərlərdə
əsas meyar xəbərlərin şərhi hesab olunur.
Akademik natiqliyin inkişafında təhsil sahəsində çalışan müəllimlərin,
elmi tədqiqat institutlarında işləyən alimlərin rolu böyükdür. Akademik
natiqlikdə elmi düsturlar, təriflər, terminlər, dəlil, sübut, fakt, izahlar əsas
götürülür. Akademik natiqlik kütləvi xarakter daşımır. Akademik natiqlikdə dil
vahidləri məhdud dairədə işlənir, dar sahə terminlərinin, geniş oxucu kütləsinə
anlaşılmayan, sözlərin, ifadələrin işlənməsi onu digər mətnlərdən fərqləndirir,
elmi cəhətdən fikrin orijinallığına xidmət edir.
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GİRİŞİMCİLİK MOTİVASYONUNUN TEMELLERİ
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ÖZET
Küresel sorunlara çözüm niteliğinde ortaya koyulan bir yol haritası olan sürdürülebilir kalkınma
amaçlarının dikkat çektiği sosyal ihtiyaçların karşılanmasında dönüşümün itici gücü olan sosyal
girişimcilik son yıllarda giderek önem kazanan bir konu haline gelmiştir. Kamu kuruluşları
sosyal girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli aktörler arasında yer almaktadır.
Bu bağlamda birçok belediye sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak üzere çeşitli çalışmalar
yürütmektedir. Bu bağlamda belediyelerin kurmuş oldukları sosyal girişimcilik merkezleri
önemli yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. İş çözümlerinin sosyal sorunlara uygulandığı
sosyal girişimcilik kavramı çeşitli yönleriyle birçok çalışmaya konu olmasına karşın bireyleri
sosyal girişimci olma konusunda motive eden faktörlere yönelik çalışmaların sayısı sınırlıdır.
Literatürdeki bu boşluğu doldurmayı amaçlayan bu çalışmada Türkiye’de Belediyelerin kurmuş
olduğu sosyal girişimcilik merkezlerinin verdiği eğitimlere katılan sosyal girişimci adaylarını
sosyal girişimci olma konusunda motive eden faktörler tanımlanmıştır. Sosyal girişimci
adayları ile yüz yüze derinlemesine mülakat yöntemi ile elde edilen nitel veriler ışığında
gerçekleştirilen tematik analiz doğrultusunda toplam 8 kategori ve 3 tema ortaya çıkmıştır.
Çalışma özellikle sosyal girişimcilik fırsatlarının bireyler tarafından nasıl belirlendiği ve nasıl
değerlendirildiğini anlamak açısından değerli olup bu konuda gelecekte gerçekleştirilecek
çalışmalara ampirik bir temel sağlamayı amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: sosyal girişimcilik, motivasyon, sosyal girişimcilik motivasyonu

Giriş
Eğitim, sağlık hizmetleri ve benzeri alanlarda yıllardan beri varlığını sürdüren sosyal girişimler
dünyanın yıllardır çözmek için çaba sarf ettiği küresel sorunlara çözüm getirmek üzere
ekonominin hayati bir parçası haline gelmiştir. Kamu kurumlarının ya da özel kurumların
sosyal sorunları çözmekte yetersiz kaldığı noktalarda karşımıza çıkan sosyal girişimler
hayırseverlik kavramından farklıdır ve hibe, bağış ve gönüllülük sistemi dışında yer alan yapılar
olarak sürdürülebilir işletmecilik kavramının bir bileşenidir.
Sosyal bir girişim kurmaya yönelik motivasyon girişimcilik olgusu dahilinde ele alınan güncel
bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanların girişimci olmaları konusunda nasıl motive
edilebileceğinin anlaşılması açısından motivasyon kavramının incelenmesi önem
kazanmaktadır. Motivasyonun dinamik bir olgu olması ve bireyi motive eden faktörlerin
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zamanla değişebilme ihtimalinin bulunması sebebiyle (Krueger vd., 2000) potansiyel
değişikliklerin izlenmesi ve farklı konseptlerde araştırılması fayda sağlayacaktır. Bireylerin
sosyal girişimci olmaya yönelten motivasyon faktörlerini keşfetmek sosyal politikayı ve
bağlantılı olarak toplumu dönüştürme potansiyelinin açığa çıkarılması açısından önem
kazanmaktadır.
Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik fikirle başlayan bir yolculuk olup fırsatları keşfederek ve doğru kullanarak bu
fikirleri hayata geçirmek suretiyle değer yaratma sürecidir. Girişimci kavramının İngilizcesi
olan ‘ entrepreneur’ kelimesi ‘bir şey yapmak, üzerine almak’ anlamında kullanılmakta olup ve
kelimenin aslı fransızca ‘entreprendre’ den gelmektedir (Sobel, 2013). Girişimci terimi ilk kez
1800’lü yıllarda Fransız ekonomist J. Say tarafından kullanılmıştır. Say, girişimciyi “ekonomik
kaynakları alt düzlemden bir üst düzleme kaydıran birey” olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik
olgusunda temel amaç kaynakları etkin ve verimli kullanarak bir girişim kurmak ve sisteme
katkı sağlamaktır (Çevik, 2006: 7).
Girişimcilik kültürünün yaygın olduğu ülkelere bakıldığında bu ülkelerin refah ve kalkınma
düzeyi yüksek ülkeler olduğu görülmektedir. Bu bağlamda ABD, Kanada, Avustralya, Güney
Kore, Norveç gibi ülkeler girişimciliğin merkezi olarak değerlendirilirken, Arjantin, Brezilya,
Hindistan, Singapur gibi ülkeler ile Batı Avrupa ülkelerinde girişimciliğin nispeten daha düşük
seviyelerde seyrettiği gözlemlenebilir (Robbins ve Coulter, 2003: 144). Girişimciliğin yaygın
olarak görüldüğü ülkelere bakıldığında bu ülkelerin aynı zamanda ekonomik olarak güçlü ve
dünya siyasetinde söz sahibi ülkeler olduklarını söylemek mümkündür. Bu noktada
girişimciliğin ülkelerin kalkınmasında bir lokomotif görevi gördüğünü söylemek mümkündür.
Sosyal girişimcilik, girişimcilik kavramından farklı olarak sosyal sorunlara çözüm sunmayı
amaçlayan ve ekonomik değerden ziyade sosyal zenginlik yaratmaya odaklanan güncel bir
kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile
toplumu oluşturan bireylerin sosyal girişimcilik kavramına yönelik ilgili günden güne
artmaktadır. Öyle ki dünyada farklı toplumlarının sosyal dönüşümleri üzerinde önemli bir
etkiye sahip olan sosyal girişimciliğin önemini kabul eden literatür gün geçtikçe
zenginleşmektedir (Dacin vd., 2011; Choi ve Majumdar, 2014; Kraus vd., 2014; Phillips vd.,
2015).
Sosyal girişimcilik kavramı geçmişten günümüze eğitim, sağlık hizmetleri, kıtlık ve benzeri
alanlarda varlığını göstermiştir (Nguyen, 2016:7). Sosyal girişimcilik ile girişimciliği ayıran en
büyük özelliklerin başında sosyal girişimciliğin toplumsal faydaya odaklanması gelmektedir.
Özel sektörde girişimcilik olgusu kar elde etme misyonu ile yakından ilgiliyken sosyal
girişimcilik topluma yönelik fedakarlığın bir ifadesidir (Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: s.85).
Bu bağlamda sosyal girişimciliğin özünde toplumsal sorun alanlarına yönelik taleplerin
karşılanması adına sınırlı kaynakları kullanarak bir değer yaratma arzusu yatmaktadır.
Kaynakların etkin ve verimli kullanımı ile sürdürülebilir toplumsal fayda elde etmek sosyal
girişimciliğin odak noktasıdır. Kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ya da kar amacı
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gütmeyen kurumların toplumsal sorun alanlarında etkin çözümler üretemediği durumlarda
devreye giren sosyal girişimcilik kavramı sorun alanlarından fırsatlar üretmekte ve sosyal
inovasyonun temellerini atmaktadırlar.
Sosyal Girişimcilik Motivasyonu
Sosyal girişimcilik motivasyonu çok boyutlu bir yapı olması sebebiyle tanımlanması karmaşık
bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada sosyal girişimcilik kavramını
anlayabilmek için öncelikle motivasyon ve girişimcilik motivasyonu kavramlarının
tanımlanması önem kazanmaktadır.
Motivasyon Latincede “-motus” yani “to move”, “hareket etmek/harekete geçmek”
kelimesinden türemiş İngilizce kökenli bir kelimedir (Steers ve Porter, 1987). Psikiyatristler
motivasyon fenomenini çeşitli biçimlerde tanımlamışlardır (Landy ve Becker, 1987;
Kleinginna ve Kleinginna, 1981). En genel tanımıyla motivasyon değişime yönelik engellerin
üstesinden gelmek ve yüksek performans sergilemek üzere bireyleri güçlendirmek olarak
tanımlanabilir (PMBOK, 2017). Motivasyon bireyin bir amacı gerçekleştirmek için çaba
göstermek üzere harekete geçme derecesini ifade etmektedir. İşletmecilik açısından
bakıldığında ise motivasyon çalışanların örgüte en üstün faydayı sağlayacak davranışlara sahip
olmaları ve bunu sürdürmeleri için yönlendirilmesi/desteklenmesi olarak tanımlanabilir.
Dolayısıyla motivasyon insanları harekete geçiren bir güç olarak insan davranışlarını
açıklamada kullanılan önemli bir faktördür.
Girişimcilik ise Fransızcadan gelmekte olup “entreprendre” yani “kendi eline almak”
kelimesinden türemiştir. Girişimci riski ve yenilik ihtiyacını göz önünde bulundurarak karlı
fırsatları keşfeden, değerlendiren ve kullanan kişidir (Shane, 2003). Yeni bir girişimin
yaratılmasıyla ilişkilendirilen girişimcilik motivasyonu bağımsızlık, kar odaklılık ve özerkliği
içinde barındıran bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır (Estay vd., 2013). Geleneksel
girişimcilerle benzer davranışlar sergileyen sosyal girişimciler ise öncelikli olarak toplum
yararını gözeten ve toplumsal sorun alanlarına çözümler üretmeyi kar etmenin önünde tutan
kişiler olarak geleneksel girişimcilerden farklılaşmaktadır.
Sosyal amaçlar doğrultusunda hareket eden sosyal girişimcilerin ana ayırt edici motivasyon
kaynağı prososyal motivasyondur (Miller vd., 2012; Renko, 2013). Prososyal motivasyon bir
bireyin diğer insanlara veya gruplara fayda sağlama arzusunu ifade eder (Grant ve Berg, 2011).
Yüksek düzeyde prososyal motivasyona sahip bireyler genel olarak başkalarının iyiliğini
korumaya ve geliştirmeye önem verme eğilimindedirler (Schwartz and Bardi, 2001). Temel
dayanağı toplumdaki dönüşüme katkıda bulunmak olan sosyal motivasyon da prososyal
motivasyonun bir bileşeni olarak sosyal girişimcilik motivasyonunun bir parçasıdır (Berglund
ve Wigren, 2012; Alcantara ve Kshetri, 2013; Ruskin vd., 2016). Ancak prososyal motivasyon
tek başına sosyal girişimcilik motivasyonunu açıklamada yeterli değildir.
Miller ve diğerleri (2012) çalışmalarında merhametin prososyal motivasyonun duygusal önceli
olduğunu belirtmişlerdir. Ruskin ve diğerleri (2016) ise çalışmalarında tutku, sempati ve empati
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gibi unsurların da prososyal motivasyonun duygusal öncelleri olduğunu iddia etmişlerdir.
Germak ve Robinson (2014) sosyal girişimcilik motivasyonu kapsamında kişisel tatmin, parasal
olmayan odak, başarı ve sosyal soruna yakınlık gibi unsurların etkili olduğunu savunmuşlardır.
Endonezya'da yürütülen bir araştırma ise sosyal girişimciliğin gelişiminde dinsel anlayışın kilit
bir motivasyon kaynağı olduğunu ortaya koymuştur (Idris ve HijrahHati, 2013). Araştırma
sonuçlarına göre sosyal bir sorunu çözmek için harekete geçen sosyal girişimciler aynı zamanda
bir çok kişisel motivasyon kaynağından beslenmektedir. Bir diğer güçlü motivasyon kaynağı
ise fark yaratma ve topluma yardım etme isteğidir (Galera ve Borzaga, 2009; Renko, 2012).
Güçlü sosyal değerlere sahip bireyler toplum sorunlarını kendi sorunları gibi benimseyerek ve
emeklerinin bir fark yaratacağına inanarak kendilerini bu amaca adamaktadırlar. William ve
Nadin (2012) ise sosyal haklardan yoksun bir geçmişe yönelik kişisel deneyimlerin hangi tür
yardıma ihtiyaç duyulduğuna dair bir anlayış geliştirilmesinde etkili olduğunu savunmuşlardır.
Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları
Bu çalışmanın amacı sosyal girişimcileri bir sosyal girişim kurmaya motive eden faktörlerin
belirlenmesidir. Sosyal bir işletme kurma kararı üzerinde hangi öncellerin etkili olduğunun
araştırılması sosyal girişimcilik motivasyonunun temelinin anlaşılmasında önem arz
etmektedir. Bu kapsamda Türkiye’deki belediyelerin kurmuş oldukları sosyal girişimcilik
merkezlerinde sosyal girişimcilik eğitimi alarak sosyal bir girişim kuran bireyler araştırmanın
kapsamını oluşturmaktadır. Türkiye’de belediyelerin bünyesinde sosyal girişimcilik özelinde
kurulmuş 3 merkez bulunmaktadır. Bu belediyeler Bursa Nilüfer Belediyesi, Eskişehir
Tepebaşı Belediyesi ve Adana Yüreğir Belediyesi’dir. Bu doğrultuda belediyelerin kurmuş
oldukları sosyal girişimcilik merkezlerinde sosyal girişimcilik eğitimi alarak sosyal bir girişim
kuran 7 kişiden veri toplanmıştır. Bahsi geçen eğitimlere katılarak bir sosyal girişim kuran tüm
kişilere ulaşılamaması araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır.
Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı
Araştırma kapsamında veri toplamak için nitel bir yöntem olan derinlemesine görüşme tekniği
kullanılmıştır. Bu teknik katılımcıların araştırma konusu ile ilgili olay ya da olayları nasıl
algıladığı, kavramlaştırdığı ve değerlendirdiğini ve katılımcıların olaylara yükledikleri anlamı
ortaya çıkarmak amacıyla tercih edilmiştir (Greasley ve Ashworth, 2007).
Sosyal girişimcilik motivasyonuna yönelik yapılan literatür taraması sonucunda yarı
yapılandırılmış açık uçlu sorular oluşturulmuştur. Toplam 12 soru oluşturulmuş ve konu ile
ilgili uzman görüşleri alınarak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra katılımcılara
yöneltilmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik bilgilerini kayıt altına alabilmek için kısa bir
anket formu düzenlenmiştir. Mülakatlar iki araştırmacı tarafından farklı zamanlarda ve yerlerde
gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme ortalama 45 dk. sürmüştür. Katılımcılardan izin alınarak
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. Görüşmelerde hiçbir şekilde yönlendirme yapılmamış olup,
katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar dışında kişisel düşüncelerini belirtmesine de izin
verilmiştir.
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Analiz ve Bulgular
Derinlemesine görüşmelerden elde edilen ses kayıtları öncelikli olarak metne dönüştürülmüş
sonrasında metin çözümlemesi gerçekleştirilerek kodlar ve buradan yola çıkarak da kategoriler
ve temalar belirlenmiştir. Elde edilen temalar katılımcıların sosyal girişimcilik
motivasyonlarını açıklamaktadır. Analiz sonucunda ortaya çıkan kod, kategori ve tema bilgileri
Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1: Kod, Kategori ve Tema Bilgileri
Kodlar
Kendileri ile aynı problemleri yaşayan
insanlara yardım etme isteği
Kendilerinin daha önce üstesinden
geldikleri durumlara benzer durumlar
yaşayan insanlara destek olma isteği
Çocukluk yıllarında yaşanmış olayların
etkisi
Ailedeki sosyal değerler
Yüksek farkındalık
Kişilik
Diğer insanlardan farklı olduklarına
inanç
Sorumluluk bilinci
Toplumdaki eşitsizliği giderme isteği
Emeklerinin toplum üzerindeki etkisini
görme isteği
Topluma katkıda bulunma isteği
Mutlu etme isteği
Huzur duyma
Dini sebepler
Milliyetçilik
Kamunun sosyal sorunların çözümünde
yetersiz kaldığı düşüncesi
Kamusal kaynakların azlığı
Kapsayıcı olmayan sosyal politikalar
Çalıştıkları işte tatmin olmama
Çalıştıkları işi sevmeme
Düzen değiştirme isteği
Kariyer yolunu değiştirme isteği
İş ağı geliştirme isteği
Fırsatları fark etme yeteneği
Farklı bir iş deneyim yaşama isteği
Yeni insanlarla tanışma isteği
Geçmiş iş kurma deneyimi
Aile ve arkadaşlardan gelen sosyal
destek
Maddi kaynakların varlığı
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Kategoriler

Temalar

Geçmiş Yaşam Tecrübesi

Kişisel Değerler

Bireysel Sebepler

İçsel Tatmin

İdeolojik Sebepler

Kamusal Sebepler

Rasyonel Sebepler

Geçmiş İş Yaşamı Tecrübesi

Yeni İş Deneyimi İsteği

Girişimcilik Altyapısı

Kaynaklar ve Destek
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Analiz sonucunda toplam 8 kategori ve 3 tema ortaya çıkmıştır. Bu kategoriler “geçmiş yaşam
tecrübesi”, “kişisel değerler”, “içsel tatmin”, “ideolojik sebepler”, “kamusal sebepler”, “geçmiş
iş yaşamı tecrübesi”, “yeni iş deneyimi isteği” ve “kaynaklar ve destek”’tir. “Geçmiş yaşam
tecrübesi”, “kişisel değerler” ve “içsel tatmin” “bireysel sebepler” teması altında, “ideolojik
sebepler” ve “kamusal sebepler” “rasyonel sebepler” teması altında, son olarak “geçmiş iş
yaşamı tecrübesi”, “yeni iş deneyimi isteği” ve “kaynaklar ve destek” ise “girişimcilik
altyapısı” teması altında toplanmıştır.
Geçmiş yaşam tecrübesi kategorisi bireyleri sosyal bir girişim kurmaya iten yaşam tecrübelerini
temsil etmektedir. Bu kapsamda bireylerin daha önce yaşamış oldukları problemlere benzer
problemler yaşayan insanlara yardım etme isteği duyması, benzer şekilde kendilerinin daha
önce üstesinden geldikleri durumlara benzer durumlar yaşayan insanlara destek olma isteği ve
çocukluk yıllarında deneyimledikleri zor koşullar ve yaşamış oldukları olayların etkisi ile
sosyal girişimciliğe yöneldikleri görülmektedir. Kişisel değerler kategorisi bireyleri sosyal bir
girişim kurmaya iten kişisel motivasyon kaynaklarını ifade etmektedir. Bu kapsamda bireylerin
yetiştiği ailenin üyelerinin sahip olduğu sosyal değerler, aile, çevre ve doğuştan gelen
özelliklerin etkisiyle şekillenen kişilik özellikleri, sorumluluk bilincinin ve kişisel farkındalık
düzeyinin yüksek olması ve son olarak bireylerin kendilerini diğer insanlardan farklı görmeleri
ve buna inanmaları sosyal girişimcilik konusundaki motivasyon kaynaklarındandır. İçsel tatmin
kategorisi sosyal bir girişim kurmanın içsel tatmin yaratan kaynaklarını ifade etmektedir.
Topluma katkıda bulunma isteği, insanları mutlu etme isteği, toplumda var olan eşitsizlikleri
giderme yönünde çaba sarf etme isteği, emeklerinin sorunlar üzerinde yaratacağı farkı görme
ve tüm bu çabaların sonucunda kişisel olarak huzur duyma motivasyon faktörleri arasında yer
almaktadır.
İdeolojik sebepler kategorisi bireyleri sosyal girişim kurma yönünde motive eden dini ve milli
sebepleri ifade etmektedir. Dini sebepler sosyal girişimciliğin insanlara fayda sunması
sebebiyle bireye manevi katkısını, milli sebepler ise sosyal girişimcilerin ülkeye istihdam, gelir
ve kalkınma açısından yapacağı katkıyı ifade etmektedir. Kamusal sebepler kategorisi ise
kamunun kaynak kıtlığı ve çeşitli sebepler dolayısıyla sosyal sorunların çözümünde yetersiz
kalması anlamına gelmektedir.
Geçmiş iş yaşamı tecrübesi kategorisi bireylerin hali hazırda çalıştıkları işte tatmin olmamaları
ve çalıştıkları işi sevmemeleri, yeni bir düzen kurma ve kariyer yolunu değiştirme isteklerinin
sosyal girişimci olma yolunda onları motive eden faktörler olduğunu ifade etmektedir. Yeni iş
deneyimi isteği kategorisi ise bireyleri sosyal girişimci olma konusunda motive eden iş ağı ve
bağlantı geliştirme isteği, fırsatları fark edebilme yeteneği ve yeni insanlarla tanışma isteği gibi
faktörleri ifade etmektedir. Son olarak kaynaklar ve destek kategorisi ise geçmiş iş kurma
deneyiminin, aile ve arkadaşların girişimcilik konusunda bireye verdiği destek ve girişim
kurmak için ihtiyaç duyulan maddi kaynakların varlığı bireyleri sosyal girişimcilik konusunda
motive etmektedir.
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Sonuç
Sosyal girişimcilik motivasyonu bireylerin kişisel profilleri ve geçmiş yaşam deneyimleri ile
yakından ilgilidir. Sosyal girişimciler toplum üyelerinin refahını sağlama konusunda genel
anlamda içsel bir motivasyona sahiptirler. Sosyal girişimciliğin temeli olan hedef kitlenin
ihtiyaçları doğrultusunda sosyal etki yaratarak bir dönüşüm başlatmak sosyal girişimcileri
motive eden başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Öte yandan motivasyon aynı zamanda
girişimcilik alt yapısına sahip olmakla da yakından ilgilidir. Ancak bu altyapıya sahip olan
bireylerin geleneksel girişimcilikten ziyade sosyal girişimciliği tercih etmeleri ağırlıklı olarak
bahsi geçen diğer faktörlere bağlıdır.
Sosyal girişimci için birincil amaç gelir elde etmekten çok sosyal sorunlara sürdürülebilir
çözümler üretmektir. Bu noktada motivasyonun sosyal girişimcilerin hedeflerine ulaşmasında
ve başarılı olarak topluma fayda sunmasında büyük bir etkisi vardır.
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