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ULUSLARARASI 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

28-31 Ağustos 2019 

İZMİR 

KONGRE PROGRAMI 

 

KATILIMCI ÜLKELER:  

TÜRKİYE, KKTC, KAZAKİSTAN, AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN, KIRGIZİSTAN, RUSYA  

 

KONGRE YERİ 

Ramada Plaza İzmir 

Adres: No. 12, Mürselpaşa Blv., Konak, İzmir 

 

 

           
 

29 Ağustos –Kayıt ve Sunumlar 

30 Ağustos- sunumlar 

31 Ağustos- sunumlar 

 

30 Ağustos Programı 

Atatürk’ün sevdiği şarkılar eşliğinde akşam gala yemeği, ödül töreni 

 

- Program bilimsel DİSİPLİNLER gözetilerek hazırlanmıştır. Lütfen programı dikkatlice kontrol ediniz. 
Programda çalışmanıza ilişkin eksiklik/hata olduğunu düşünüyorsanız en geç 10 AĞUSTOS tarihine 
kadar iksad36@gmail.com adresi ile iletişime geçiniz. Programın yoğunluğu sebebiyle saat değişikliği 
taleplerinin karşılanamayacağını özellikle belirtmek isteriz 

- Her bir sunum için ayrılan süre 10 dk’dır. Lütfen sürenizi aşmamaya özen 
gösteriniz 

- Oturumun başlatılması, sunum sıralamasının belirlenmesi, soru cevap alınması, ara verilmesi 
oturumun kapatılması ve oturuma ilişkin tüm hususlarda Kongre Tüzel Kişiliği’ni temsilen Oturum 
Başkanları TAM YETKİLİDİR 

- Kongre özet ve tam metin kitapları, kongre takviminde belirtilen süre içerisinde yayınlanacaktır 
- Diğer yayın alternatifleri için kongre sonrasında ayrıca bilgilendirme mesajı gönderilecektir 
- Kongreyle ilgili her konuda düzenleme ve yürütme kurulu üyelerimiz ile koordinatörlerimizin sizlere 

hizmet etmekten kıvanç duyacağını ayrıca belirtmek isterim. 
- Kongre merkezinde yazıcı imkanları kısıtlı olduğu için lütfen almanız gereken çıktıları, notları 

önceden yanınızda bulundurunuz 
- Sunumlarınızı hem power point hem PDF olarak flaş bellekte yanınızda bulundurunuz 
- Çok değerli çalışmanızla kongremize katılarak katkıda bulunduğunuz için yürekten teşekkür ederim 

 

Düzenleme Kurulu Başkanı 

 
     

 

 

https://www.google.com.tr/search?q=ramada+plaza+izmir+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyrSovMC-I15LNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLF7FKFCXmJqYkKhTkJFYlKmRW5WYWKSSC5ADv_tmLSwAAAA&ludocid=7298007548573205023&sa=X&ved=2ahUKEwjJ8cGKhPHjAhUMxqYKHSpZBRoQ6BMwEXoECAwQAw
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29.08.2019 PERŞEMBE 

 09:30-12:00 

 

SALON-1 OTURUM-1 MODERATÖR: Prof. Dr. Hatice YURTSEVER 

Doç. Dr.Yasemin KILINÇARSLAN Bilimin Dijital  Sanat Aracılığıyla Popülerleşmesi Bağlamında Medikal Animasyonlar 

Musa MURSAQULİYEV   

Dr. Səadət ƏLİYEVA 

AZƏRBAYCANIN QƏRB BÖLGƏSİ ABİDƏLƏRİNDƏ İNCƏSƏNƏT MOTİVLƏRİ 

Dr. Öğr. Üyesi Rengim SİNE NAZLI  

Arş. Gör.Sadullah Mücahid BAĞ 

YENİ MEDYA VE SAĞLIK İLİŞKİSİ 

  

Dr. Öğr. Üyesi Rengim SİNE NAZLI  

Arş. Gör. Sadullah Mücahid BAĞ 

YAZILI BASINDA ŞİDDET OLGUSU 

  

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA İLİŞKİN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI 

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI 

Öğr.Gör.Fatmagül GÜRGEN 

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gözde ERTÜRK 

KARA 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİN ÇOCUKLARLA KURDUKLARI İLİŞKİ İLE 

ÇOCUKLARIN SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN 

Prof. Dr. Hatice YURTSEVER 

ELEKTRONİK BANKACILIKTA MEVDUATIN KORUNMASINDA BANKALARIN 

HUKUKİ SORUMLULUĞU 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN 

Prof. Dr. Hatice YURTSEVER 

KATILIM BANKALARINDA FİNANSAL FAALİYET HARCI UYGULAMASINA 

ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM 

 

29.08.2019 PERŞEMBE 

09: 30-12:00 

 

SALON-2 OTURUM-1 MODERATÖR: DOÇ. DR. DİNARA FARDEEVA 

Doç. Dr. Dinara FARDEEVA XIV TÜRK HALKLARI ULUSLARARASI TİYATRO FESTIVALI “NEVRUZ” 

Arş. Gör. Barış ÇAĞIRKAN FARKLI SOSYO KÜLTÜREL YAPILARDA ETNİSİTE VE KÜLTÜRE DAYALI AİDİYET 

ALGISINABAĞLI OLARAK ÇOKKÜLTÜRLÜ POLİTİKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI 

Arş. Gör. Barış ÇAĞIRKAN 

BİLİMSEL BİLGİNİN SOSYOLOJİK UNSURLARI 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI THOMAS KUHN’UN PARADİGMA KAVRAMI VE RÖLATİVİZM TARTIŞMASI 

Dr. Öğr. Üyesi Alper Bilgehan YARDIMCI 

Arş. Gör. Barış ÇAĞIRKAN 

BİLİM VE KÜLTÜR KAVRAMLARININ SOSYOLOJİ DİSİPLİNİ  

İÇİNDE YER EDİNMESİ 

Arş. Gör. Dr. Murat COŞKUNER 

Öğr.Gör. Seçil ASLAN COŞKUNER 

LAİKLİĞİ TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜ VE UZMANLAŞMANIN BİR SONUCU OLARAK 

OKUMAK 

Arş. Gör. Dr. Murat COŞKUNER 

Öğr.Gör. Seçil ASLAN COŞKUNER 

HUKUKİ TARAFSIZLIĞA YÜRÜTME ENGELİ: ALEVİ TALEPLERİNE YÖNELİK 

KARARLARDA TÜRK YARGISINA YÜRÜTMENİN ETKİSİ VE AVRUPA İNSAN 

HAKLARI MAHKEMESİ 

Dr. Öğr. Gör. Ali DEMİRBAŞ EVLİ KİŞİ İLE BİRLİKTE OLAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ 

Tuğba BATIR 

(Yüksek Lisans Öğrencisi)  

Dr. Öğretim Üyesi Ebru DAVULCU 

TÜRK İNKILAPLARININ ÇOCUKLARA MİZAHÎ DİLLE ANLATIMI: 

 AFACAN GAZETESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME 
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29.08.2019 PERŞEMBE 

12: 30-15:00 

 

SALON-1 OTURUM-2 MODERATÖR: Yrd. Doç. Dr. Sultan (Şehitoğlu) OKUMUŞOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Sabiha Zeynep Aydenk 

KÖSEOĞLU 

TAMAMLAYICI BESLENMEDE YER ALAN BEBEK BİSKÜVİLERİNİN PROTEİN 

KALİTESİNİN PDCAAS YÖNTEMİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğrt. Üy. Deniz ALCA İNSANİ GÜVENLİK; RETORİK VE REALİTE    

Uzm. Dt., Zekiye EFE 

Dr. Dt. Ahmet ÇALIŞKAN 

Dr. Öğr. Üyesi Seçil ÇALIŞKAN 

FOTO-AKTİF DEZENFEKSİYONUN ENTEROCOCCUS FAECALİS VE CANDİDA 

ALBİCANS ÜZERİNDEKİ ANTİMİKROBİAL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Uzm. Dt. Zekiye EFE 

Doç. Dr. Salih DOĞAN 

Arş. Gör. Kübra PEDÜK 

EPİDEMİYOLOJİK SAHA ÇALIŞMALARINDA DİŞ ÇÜRÜĞÜ PREVELANSININ 

BELİRLENMESİNDE İNTRA-ORAL FOTOĞRAFLARIN BAŞARISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi 

Sevtap GÜNAY UÇURUM 

DİZ OSTEOARTRİTLİ OLGULARDA OSTEOARTRİT ŞİDDETİ, DÜŞME KORKUSU VE 

DENGE GÜVEN ÖLÇEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Dr. Öğr. Üyesi 

Sevtap GÜNAY UÇURUM 

Uzm. Dr. Elif Umay ALTAŞ 

Prof. Dr. Derya ÖZER KAYA 

DİZ OSTEOARTRİTLİ OLGULARDA KAS KUVVETİ, FONKSİYONEL DÜZEY VE 

DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Uzm. Dr. Hülya Tosun YILDIRIM 

Dr. Zelal AKGUNDUZ 

GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRLERİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK 

BULGULARI: 10 YILLIK TEK MERKEZ DENEYİMİ 

Uzm. Dr. Hülya Tosun YILDIRIM 

Uzm. Dr. Işın ÜREYEN 

NORMAL, HİPERPLASTİK VE NEOPLASTİK ENDOMETRİUMDA CD44 

EKSPRESYONU 

Yrd. Doç. Dr. Sultan (Şehitoğlu) 

OKUMUŞOĞLU 

“DİABETES MELLİTUS” TANILI BİREYLERDE BESLENME TEDAVİSİNE UYUMUN 

DİYETE İLİŞKİN FONKSİYONEL OLMAYAN BİLİŞLERLE İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Sultan (Şehitoğlu) 

OKUMUŞOĞLU 

OKUL ORTAMINDA ANKSİYETE AZALTMAYI HEDEFLEYEN BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI 

YÖNELİMLİ BİR GRUP YAKLAŞIMININ ETKİLİLİĞİ 

 

                                                                         29.08.2019 PERŞEMBE 

12: 30-15:00 

 

SALON-2 OTURUM-2 MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEKTAŞ 

Doç. Dr. İlhan ÖZEN 

Kimya Müh. Celal SÖYLEMEZ 

Kimyager İlker TÜRKMEN 

Arş. Gör. Gamze OKYAY 

DOĞAL ZEOLİTİN HİDROJEN SÜLFÜR KOKU ADSORPSİYON KAPASİTESİNİN 

ARTTIRILMASI 

 

Arş. Gör. Dr. Özlem ÖZDEMİR BİS-AZO SCHİFF BAZLARININ YENİ IŞILDAYAN MONONÜKLEER ZN(II) 

KOMPLEKSLERİ: SENTEZİ, TERMAL VE FOTOLÜMİNESANS ÖZELLİKLERİ, DPPH 

RADİKAL SÜPÜRME VE FENOL BAĞLAMA AKTİVİTELERİ 

 

Dr. Hasan YILDIZHAN 

KYOTO PROTOKOLU KAPSAMINDA TÜRKİYENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ 

POLİTİKASI 

 

Dr. Hasan YILDIZHAN 

KARBONDİOKSİT SALINIMINI AZALTMAK İÇİN OPTİMUM YALITIM DUVARI: BİR 

UYGULAMA 

Arş. Gör. Dr. Kübra KOÇ 

Prof. Dr. Fatime GEYİKOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Berna KAVAKCIOĞLU 

YARDIMCI 

RATLARDA TÜM VÜCUT İRRADYASYONU İLE İNDÜKLENEN KARACİĞER HASARI 

ÜZERİNE KURKUMİNİN ETKİLERİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BEKTAŞ Cybister lateralimarginalis torquatus (FİSCHER VON WALDHEİM, 1829) (DYTİSCİDAE: 

COLEOPTERA) ALTTÜRÜNDE AĞIR ELEMENT BİRİKİMLERİNİN ANALİZLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UTLU 

Gülşah AYDEMİR (Yüksek lisans öğrencisi) 

GÖZENEKLİ SİLİKON ÜZERİNDE ELEKTRODEPOZİSYON İLE ELDE EDİLEN ZnO 

NANOYAPILARA ÇÖZELTİ SICAKLIĞININ ETKİSİ 
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29.08.2019 PERŞEMBE 

15:00 – 17:00 

SALON-1 OTURUM-3 MODERATÖR: Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU 

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU 

Şafak YILDIRIM 10. SINIF ÖĞRENCİLERİN “KİMYASAL BAĞ” KAVRAMI İLE İLGİLİ METOFORİK VE

ANALOJİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Dr. Mustafa ÇORAMIK AKILLI TELEFONLARIN FİZİK EĞİTİMİ ALANINDA KULLANIMI 

Dr. Mustafa ÇORAMIK MANYETİK AKI KAÇAKLARI YÖNTEMİNİ KULLANAN BİR TEST SİSTEMİNİN 

ANSYS MAXWELL KULLANILARAK KARAKTERİZE EDİLMESİ 

Dr. Öğrt. Üyesi Şengül SARIKAYA 

GACANOĞLU 

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU 

FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL MODELLER VE 

DERSLERDE MODEL KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

Dr. Öğrt. Üyesi Şengül SARIKAYA 

GACANOĞLU 

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU 

 Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU 

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ SULARIN SERTLİĞİ İLE İLGİLİ 

ANLAMALARININ V-DİYAGRAMI KULLANILARAK BELİRLENMESİ 

Prof. Dr. Canan NAKİBOĞLU 

Prof. Dr. Nuri NAKİBOĞLU 

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ “ÇÖKELME KAVRAMINI” ALGILAMALARINA 

DENEYİMLERİN ETKİSİNİN BELİRLENMESİ 

HÜRMÜZ ELİF ÖZLEVENT 

(İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı) MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE SIFIR ATIK PROJESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNEŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Sabri BİCAKCİ 

Öğr. Gör. Dr. Hakan ÇITAK 

Arş. Gör. Dr. Mustafa ÇORAMIK 

Prof. Dr. Yavuz EGE 

NESNELERİN İNTERNETİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Yskak Nabi 

Ilyas Seitov 

Onolkan Umankulova 

STANDARDS OF ACCREDITATION AGENCIES OF KAZAKHSTAN AND KYRGYZSTAN 

29.08.2019 PERŞEMBE 

15:00 – 17:00 

SALON-2 OTURUM-3 MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZBUCAK ALBAR 

Dr. Melike KARAKAYA 

Müh. Müfide SOYSAL 

Müh. Büşra Cansu ÖZGEL 

Müh. Sait Fatih KARAKAYA 

GRAPHSENSE; PGE EMBEDDED PAPER-BASED CHIP PLATFORM 

Dr. Melike KARAKAYA 

Müh. Müfide SOYSAL 

Müh. Büşra Cansu ÖZGEL 

Müh. Erkan YILDIRIM 

NUCLEIC ACIDS DETECTION VIA DISPOSABLE CELLULOSE CARTRIDGE 

PLATFORM  

Büşra KESKİN 

(Yüksek Kimyager) 

Doç. Dr. Ayşem ARDA 

Prof. Dr. Reşat APAK 

AMONYUM PERKLORAT TAYİNİ İÇİN İYONİK LİKİT İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ALTIN 

NANOPARTİKÜL TEMELLİ KOLORİMETRİK SENSÖR GELİŞTİRİLMESİ 

Aysu ARMAN 

(Yüksek Kimyager) 

Doç. Dr. Ayşem ARDA 

Prof. Dr. Reşat APAK 

TEK DUVARLI KARBON NANOTÜP KULLANILARAK GELİŞTİRİLEN MODİFİYE 

ELEKTROTLA TİYOLLÜ ANTİOKSİDAN BİLEŞİKLERİNİN TAYİNİ 

Ömer Kaan KOÇ (Yüksek Kimyager) 

Doç. Dr. Ayşem ARDA 

Prof. Dr. Reşat APAK 

ORGANİK TİYOL BİLEŞİĞİ İLE MODİFİYE EDİLMİŞ ALTIN NANOPARTİKÜL ESASLI 

Fe3+ İYONUNA SEÇİMLİ KOLORİMETRİK SENSÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ 

  ÇALIŞMA HAYATINDA KADININ EŞİTLİK MÜCADELESİ 
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Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZBUCAK ALBAR 

Dr. Öğr. Üyesi Banu ÖZBUCAK ALBAR 

İŞYERİ ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE ETKİLERİ 

30 AĞUSTOS CUMA 

09:00 – 11:30 

SALON-1 OTURUM-1 MODERATÖR: Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK 

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK 

TÜRKİYE’DE SOĞAN ÜRETİMİ, SOĞAN FİYATI, DOLAR KURU VE FAİZ ORANI 

ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARDL TESTİ İLE BELİRLENMESİ  

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÇELİK 

TÜRKİYE'DE İLLERİN TARIMDA GELİŞMİŞLİK DURUMUNUN TEMEL BİLEŞENLER 

ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI 

Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR 

Dr. Cahit GÜNGÖR 

Dr. Ufuk GÜLTEKİN 

Dr. V. Ersin VULKAN 

TÜRKİYE’DE TANE MISIR ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ 

Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK 

Prof. Dr. Şinasi AKDEMİR 

Dr. Cahit GÜNGÖR 

Dr. Ufuk GÜLTEKİN 

Dr. V. Ersin VULKAN 

TÜRKİYE’DE SOYA ÜRETİMİNDE MEKANİZASYON GİDERLERİ 

Doç. Dr. Mikail ARSLAN 

Öğr. Gör. Dr. Adem KABASAKAL 

Prof. Dr. Orhan YILMAZ 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ATALAY  

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DENK 

İTHAL ŞAROLE IRKI BOĞALARIN ENTANSİF ŞARTLARDA BESİ PERFORMANSI VE 

BAZI KARKAS VERİMLERİNİN SAPTANMASI 

Öğr.Gör. Yasin AKKEMİK 

EGG SOURCE SALMONELLA CONTAMINATIONS 

Öğr. Gör. Yasin AKKEMİK 

Prof. Dr. Ahmet GÜNER ILLEGAL GROWTH AGENTS IN MEAT PRODUCTION: CLENBUTEROL AND 

RACTOPAMINE 

Hasan Emre YILMAZ 

Doç. Dr. İfakat Tülay ÇAĞATAY SU ÜRÜNLERİNDE TÜR TESPİTİNDE KULLANILAN 

MOLEKÜLER GENETİK YÖNTEMLER 

Yusuf AKTOP 

H. Emre YILMAZ

Doç. Dr. İ. Tülay ÇAĞATAY

Tatlı Su Balıkları Paraziti Olan Clinostomum spp.’nin Coğrafik Dağılımı 

30 AĞUSTOS CUMA 

09:00 – 11:00 

SALON-2 OTURUM-1 MODERATÖR: Öğr. Gör. Dr. Burak KURT 

Öğr. Gör Deniz ELMACI 

Prof. Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL 

Prof. Dr. Mehmet SEZER ABEL TİPİ DOĞRUSAL OLMAYAN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN 

KALAN FONKSİYON TABANLI EULER MATRİS YÖNTEMİ  

Öğr. Gör Deniz ELMACI 

Prof. Dr. Nurcan BAYKUŞ SAVAŞANERİL 

Prof. Dr Mehmet SEZER DEĞİŞKEN KATSAYILI DOĞRUSAL GECİKMELİ DİFERANSİYEL DENKLEM 

SİSTEMİNİN EULER POLİNOM YAKLAŞIMI İLE ÇÖZÜMÜ 

Prof. Dr. Dursun TAŞCI 

Arş. Gör. Dr. Gül ÖZKAN KIZILIRMAK 

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE 

Arş. Gör. Emre SEVGİ 

FİBONACCİ- TOPLAM VE LUCAS- TOPLAM GRAFLARININ EN BÜYÜK 

ÖZDEĞERLERİ İÇİN SINIRLAR 

Prof. Dr. Dursun TAŞCI 

Arş. Gör. Dr. Gül ÖZKAN KIZILIRMAK 

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE 

Arş. Gör. Emre SEVGİ 

LUCAS-TOPLAM GRAFLARIN ÖZELLİKLERİ 

Öğr. Gör. Dr. Burak KURT  q-Parametreli Poly-Tangant Polinomlarında Bazı Bağıntılar 

Öğr. Gör. Dr. Burak KURT Fubini Tipi Polinomlar ile Apostol-Bernoulli ve Apostol-Euler Polinomları Arasında Bazı 
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Bağıntılar 

Özgür KOCAKERİMOĞLU 

Doç. Dr. Şerife BÜYÜKKÖSE 

ÖZEL GRAFLARIN DETOUR MATRİSİNİN SPEKTRAL YARIÇAPI İÇİN 

SONUÇLAR 

30 AĞUSTOS CUMA 

11:30 – 14:00 

SALON-1 OTURUM-2 MODERATÖR: Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 

İlayda Dilan ONAT 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 

TÜRKİYE’DE 2014-2019 YILLARI ARASINDA ‘’SOSYOLOJİ-MÜZİK’’ ALANLARINA 

İLİŞKİN YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER 

İlayda Dilan ONAT 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Prof. Dr .Şebnem YILDIRIM ORHAN 

Doç. Dr. Cenk GÜRAY 

TÜRKİYE’DE 1985-2019 YILLARI ARASINDA ‘’DİN-MÜZİK’’ ALANLARINA İLİŞKİN 

YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLER 

Arş. Gör. Hazel ERCAN ORFF, DALCROZE, KODÁLY VE SUZUKİ YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI 

Arş. Gör. Hazel ERCAN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE SEVCİK OP. 8 

ALIŞTIRMALARININ ETKİSİ 

Doç. Dr. Bahar SOĞUKKUYU Kent Duvarlarını Sanat Yüzeylerine Dönüştürmek: Hyuro'nun Eserlerinde İnsanlığın Temsili 

Doç. Dr. Bahar SOĞUKKUYU Kelimelerle Haykırmak, Dijital Ortamda Feminist İfade: Liora K'nin Feminist Fotoğrafları 

Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 

Arş. Gör. Hazel ERCAN 

Arş. Gör. Sinem ARICI KETHÜDA 

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE ETÜT ANALİZ YÖNTEMİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ 

GÖRÜŞLERİ 

Prof. Dr. Şebnem YILDIRIM ORHAN 

Arş. Gör. Sinem ARICI KETHÜDA 

TÜRK MAKAM MÜZİĞİNDE VİYOLONSELİN KULLANIMINA İLİŞKİN YAZILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ TEZLER 

Dr. Öğr. Üyesi Sehran DİLMAÇ 

Prof. Dr. Oğuz DİLMAÇ 

ORTAÖĞRETİM 9.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE 30 AĞUSTOS KONULU 

RESİMLERİN İNCELENMESİNİN ÖĞRENCİLERİN DEĞER KAVRAMLARININ 

GELİŞTİRİLMESİNE ETKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sehran DİLMAÇ 

Prof. Dr. Oğuz DİLMAÇ 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK RESMİNDE ULUSAL BİR KİMLİK OLUŞTURMA 

ÇABALARI ve KURTULUŞ SAVAŞI KONULU RESİMLER  

Araş. Gör. Dr. Cansu ÇELEBİ EROL İkonografi Ve İkonoloji Yöntemine Göre Gülsün Karamustafa’nın “Örtülü Medeniyet” ve Kapıcı 

Dairesi” Adlı Eserlerinin Analizi 

Araş. Gör. Dr. Cansu ÇELEBİ EROL Ahmet Öğüt’ün Çalışmalarındaki Kamusal Alan Ve Sanatın Ortak Toplumsal Bilinçaltı 

Yansımaları 

Arş. Gör. Dr. Bilge KARGA GÖLLÜ MEYDAN OKUYAN BİR KADIN ŞAİR: 

ÂDİLE SULTAN DÎVÂNI’NDA SAVAŞLA İLGİLİ BENZETMELER 

30 AĞUSTOS CUMA 

11:00 – 13:30 

SALON-2 OTURUM-2 MODERATÖR: Dr. Öğr. Üyesi Hüccet KAHRAMANZADE 

Arş. Gör. Taşkın Deniz Yıldız 

Prof. Dr. Orhan KURAL 

Berfin Esra ÇATAN 

Mera Alanlarında Maden İşletme Faaliyetleri Yapılabilmesi için Öngörülen İzin Süreci 

Dr. Öğr. Üyesi Hüccet KAHRAMANZADE DESIGN AND FEA ANALYSIS OF DENTAL IMPLANT WITH THREE DIFFERENT 

SCAFFOLD STRUCTURE 

Hamdi Tekin   OVERVIEW OF MIDDLE CLASS MASS HOUSING PROJECTS- A CASE OF ISTANBUL 

Yücel YILMAZ 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Prof. Dr. Caner AKÜNER 

OTONOM ROBOTLAR İÇİN KABLOSUZ SENSÖR AĞI UYGULAMASI 

Hüseyin Cem Ataç 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ALANDA PROGRAMLANABİLİR KAPI DİZİLERİ İLE YARI OTOMATİK ARAÇ 

KONTROLÜ 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal KÜÇÜKÖNDER 

 Nergiz BAŞA 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

ZEOLİT MİNERALLİ FİLTRELERİN DERİN KUYU SULARINDAKİ RADYOAKTİVİTE 

SEVİYESİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 

Öğr. Gör. Coşkun TELCİLER AKILLI ŞEHİR OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 
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30 AĞUSTOS CUMA 

14:30 – 17:00 

SALON-1 OTURUM-3 MODERATÖR: Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL 

Rıdvan DOĞAN 

(Yüksek Lisans  Öğrencisi)  

Dr. Öğretim Üyesi Uğur KESEN 

GÖMÜLÜ SİSTEM TABANLI BİNA İÇİ OTONOM ROBOT TASARIMI 

Erdi Şenol(Mühendis) 

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Kesen 

Klasik ve Modern Kontrol Metotlarının Performansını Karşılaştıran 

  Gerçek Zamanlı Deney Düzeneği Tasarımı 

Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL   17 AĞUSTOS 1999 KÖRFEZ DEPREMİNİN TEPKİ SPEKTRUMLARI 

Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL   DEPREM TEPKİ SPEKTRUMLARININ ELDE EDİLMESİ 

Prof. Dr. Seval ÇATAL SAYISAL İNTEGRAL YÖNTEMİ OLARAK BİLİNEN RUNGE-KUTTA YÖNTEMİNİN 

YENİ BİR UYGULAMASI 

Prof. Dr. Seval ÇATAL KISMİ TÜREVLİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN ÇÖZÜMLERİ İÇİN PADE 

YAKLAŞIMININ YAKINSAKLIĞI ÜZERİNE 

Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK 

Doç. Dr. Ali KEÇEBAŞ 

  UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİYLE GELİŞEN TEKNOLOJİK İLERLEMELERE 

TEKNİK ÖĞRETMENLERİN ADAPTASYONU İÇİN BİR MODEL ÖNERİSİ 

Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK 

Doç. Dr. Ali KEÇEBAŞ 

SENKRON UZAKTAN ÖĞRETİM YÖNTEMİYLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI VE 

MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ İŞBİRLİĞİYLE SERTİFİKA PROGRAMLARININ 

AÇILMASI 

Doç. Dr. Mustafa ERTÜRK 

Doç. Dr. Ali KEÇEBAŞ 

ALİ DAŞDEMİR 

BALIKESİR İLİ İÇİN DIŞ DUVAR YALITIMINDA OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ 

BELİRLENMESİ 

30 AĞUSTOS CUMA 

14:00-16:30 

SALON-2 OTURUM-3 MODERATÖR: Prof. Dr. Verda CANBEY-ÖZGÜLER 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 

Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU 

Merve GÜDEN 

(YL Öğrenci) 

TÜRKİYE’DE ADLİ MUHASEBENİN BİLİNİRLİĞİ: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 

NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME SON SINIF 

ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 

Doç. Dr. Çağrı KÖROĞLU 

Merve GÜDEN 

(YL Öğrenci) 

FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMININ ÖNEMİ VE ADNAN MENDERES 

ÜNİVERSİTESİ İŞLETME SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK 

DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIMA 

Doç. Dr. Ebru Özgür Güler 

Ceren BÖRÜBAN 

(Doktora Öğrencisi) 

THE EFFECT OF PRODUCTION ACTIVITIES ON POLLUTANT GASSES, FOREST AREA 

AND WATER 

Doç. Dr. Ebru Özgür Güler 

Ceren BÖRÜBAN 

(Doktora Öğrencisi) 

THE RESEARCH OF EFFECT OF ENERGY USAGE ON CREATING ECOLOGICAL 

EXTERNALITY 

Prof. Dr. Verda CANBEY-ÖZGÜLER TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ LİSANSÜSTÜ 

TEZLERİNİN “TEKNOLOJİ VE ÇALIŞMA HAYATI” BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Verda CANBEY-ÖZGÜLER “DERGİPARK” KAPSAMINDAKİ AKADEMİK DERGİLERDE “GİRİŞİMCİLİK” 

BAŞLIKLI MAKALELERİN İNCELENMESİ    

Prof. Dr. Necla AYAŞ 

Emrah ERKAHRAMAN  

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

TÜRKİYE KULE VİNÇ SEKTÖRÜNÜN MİCHAEL E. PORTER ELMAS 

MODELİ İLE REKABET ANALİZİ 

Prof. Dr. İSMAİL BAKAN 

HÜSNE GÖZÜKARA 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

NURSEL KARA 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

DUYGUSAL EMEK İLE PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ: 

BİR ALAN ÇALIŞMASI 

Prof. Dr. İSMAİL BAKAN 

HÜSNE GÖZÜKARA 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

MEHMET EMİN KOÇ 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

İŞLETMELERDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET 

ARASINDAKİ İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ERİŞ 

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 

Öğr. Gör. Sinem BARUT 

Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YALNIZLIK DUYGULARININ TÜKENMİŞLİK 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 
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Dr. Öğr. Üyesi Ezgi ÖREN HAKLI SAVAŞ KAVRAMININ DÜŞÜNSEL TEMELLERİ ÜZERİNE 

   30 AĞUSTOS CUMA 

16:30 – 18:00 

SALON-2 OTURUM-4 MODERATÖR: Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN 

Prof. Dr. Hatice YURTSEVER 

REKABET KURULU KARARININ BANKACILIK SEKTÖRÜ AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doç. Dr. Pınar PEHLİVAN 

Prof. Dr. Hatice YURTSEVER 

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE YABANCI GİRİŞİ 

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 

Murat Kutay PAİLER 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

AHS TEMELLİ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN 

2014-2018 YILLARINDAKİ FİNANSAL BAŞARILARINI ÖLÇÜLMESİ 

Doç. Dr. Birol ERKAN TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN PİYASA YOĞUNLAŞMA ANALİZİ 

Doç. Dr. Birol ERKAN TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN REKABET ANALİZİ 

Doç. Dr. Cengiz DURAN 

Dr. Dursun BOZ 

Bilim Uzmanı Mehmet AKBAŞ 

İŞYERİ ERGONOMİSİ İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ 

Doç. Dr. Cengiz DURAN 

Dr. Dursun BOZ 

Dr. Erkan GAYGISIZ 

MOBBİNG İLE İŞ PERFORMANSI İLİŞKİSİ 

Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga GÜMÜŞ 

Yavuz Selim AKBULUT 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

FULMER MODELİNE DAYALI FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN ÖLÇÜLMESİ: BIST 100’DE 

ORMAN İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Çiçek CEYHUN KOLAY BAYRAK UYGULAMALARI VE TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİNE 

İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 

Ege CİHANGİR 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

TEDARİKÇİ SEÇİMİ KRİTERLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİYLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ: YAPI KİMYASALLARI SEKTÖRÜNDE ÖRNEK 

UYGULAMA 

ŞEFEG NAĞIYEVA AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE CÜMLE ŞEKLİNDE OLAN DEYİMLERDE ONOMASTİK 

BİRİMLERİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Sibel BAYRAM MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİR MİZAH ÖRNEĞİ: CİNGÖZ 

Doç. Dr. Müslüm AKDEMİR HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜMÜZDE AŞIK  BEKTAŞ KAYMAZ 

POSTER SUNUMLAR SERGİLENECEK POSTERLER 

Elif MUSLU 

Beyza YILDIRIM  

Prof. Dr. Elif SUBAŞI 

Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN 

YENİ SENTEZLENMİŞ TİYOSEMİKARBAZON İÇEREN ORGANORUTENYUM 

KOMPLEKSİNE NANOGÜMÜŞ ETKİSİNİN SPEKTROSKOPİK OLARAK 

İNCELENMESİ 

Egemen Orkun SADAN 

Beyza YILDIRIM  

Prof. Dr. Elif SUBAŞI 

Prof. Dr. Kadriye ERTEKİN 

YENİ HETERO HALKALI TSC LİGAND VE RUTENYUM KOMPLEKSİNİN 

SENTEZLERİ VE SPEKTRAL KARAKTERİZASYONLARI 

Kübra Nur ULUM 

(Yüksek Lisans Öğrencisi) 

Prof. Dr. Hayri DUMAN 

MOLLAKOCA TEPE VE KAVŞAK TEPE (NALLIHAN / ANKARA) ÇEVRELERİNİN 

FLORİSTİK ÖNEMİ 

  Doç.Dr.Emre KUZUGÜDENLİ 

  Öğr.Gör.Canpolat KAYA 

BEDENSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN DOĞA EĞİTİMİ İLE KİŞİSEL-SOSYAL 

GELİŞİMLERİNİN ANALİZİ 

  Doç.Dr.Emre KUZUGÜDENLİ 

  Öğr.Gör.Canpolat KAYA 

  ASSESSMENT OF ISPARTA CITY FOR ECO-TOURISM POTENTIAL 

  Dr.Akın ERDEMİR FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

  Dr.Akın ERDEMİR KATILIM BANKASI SEKTÖRÜNDE SWOT ANALİZİ 
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30 AĞUSTOS CUMA 

SALON-3 OTURUM-1 MODERATÖR: Dr. GÜLŞEN MEHERREMOVA 

Dr. Öğretim Üyesi Kadir KAPLAN Çok Katmanlı Metinlerin Okuma Eğitiminde Kullanımı: Bir Etkinlik Önerisi 

Dr. Öğretim Üyesi Kadir KAPLAN Anlama Becerileri Kapsamında Görsel Okuryazarlığı 

Öğretim Üyesi Pərvin VERDİYEVA YIĞIMLA İSTEHLAK ARASINDA UYĞUNLUĞUN YARADILMASININ ƏSAS 

İSTİQAMƏTLƏRİ 

Dr. GÜLŞEN MEHERREMOVA I. BAKÜ TÜRKOLOJİ KURULTAYIʼNDA (1926) ORTAK TÜRK DİLİ MESELESİ

Arş. Gör. Dr. Hasan ARSLANOĞLU CİBRENİN H2SO4 İLE KARBONİZASYONU SIRASINDA OLUŞAN GAZ VE KATI 

ÜRÜNLERİN SULU ÇÖZELTİLERDE Cr(VI) İNDİRGENMESİNDE KULLANILMASI 

Arş. Gör. Dr. Hasan ARSLANOĞLU POTASYUM-STRUVİT (KMgPO4) ELDE EDİLMESİNDE MAĞNEZYUM KAYNAĞI 

OLARAK MAĞNEZYUM OKSİT KULLANIMININ ARAŞTIRMASI 

Arş. Gör. Dr. Halil ŞENOL    REACTOR TYPES FOR ANAEROBIC DIGESTION 

Arş. Gör. Dr. Halil ŞENOL    VARIOUS KINETICS MODELS FOR ANAEROBIC BIOREACTORS 

Arş. Gör. Dr. Halil ŞENOL 
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BİLİMSEL BİLGİNİN SOSYOLOJİK UNSURLARI1 

Alper Bilgehan YARDIMCI 

Dr. Öğr. Üyesi, Pamukkale Üniversitesi, Felsefe Bölümü 

Barış ÇAĞIRKAN 

Arş. Gör. Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü 

Özet 

Bilime ve bilimsel bilgiye ilişkin toplumda kabul gören genel görüş, bilimin objektif bir bilgi 

olduğudur. Bu bakımdan, bilim insanlarının ulaşmış olduğu sonuçlar, bağlı bulundukları toplumdan 

ve sosyal faktörlerden etkilenmemektedir. Diğer bir deyişle, nesnel bir tavır sergileyen bilim 

insanları, bilimsel faaliyetleri gerçekleştirirken kişisel çıkarlarını, tercihlerini ve anlayışlarını göz 

ardı etmektedirler. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bilimin objektif bir faaliyet olduğu, bilimsel 

bilginin içeriğinin yalnızca epistemik anlamda şekillendiği ve bilimin diğer bilgi alanlarının aksine 

öznel düşüncelerden sıyrılmış bir alan olarak mevcudiyetini koruduğu düşünülmüştür. Bu 

düşüncenin yansıması olarak bilim felsefecilerinin bilimsellik algısının da yalnızca deney ya da 

gözlem ile doğrulanmış veya yanlışlanmış olgular üzerine kurulu olduğu görülmektedir. Thomas 

Kuhn’un 1962 yılında yazmış olduğu ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ adlı kitabı ile bilimin ve onun 

sarsılmaz bilgisinin oluşumunda ve bilimsel faaliyetin gerçekleştirilmesi sürecinde iddia edilenin 

aksine sosyal ve kişisel faktörlerinde etkili olduğu görüşü ortaya konulmuştur. Bilim insanlar 

tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olması bakımından doğal olarak sosyal bir uğraştır, ancak 

burada tartışmaya konu olan husus, sosyal faktörlerin bilimsel çalışmanın hangi aşamasında bir 

etkisinin olduğunun tespit edilmesidir. Kuhn’un yapıtından önce paylaşılan yaygın fikir; bilimsel 

bilgiye yol açan düşüncenin ya da bilimsel keşfin ortaya konulması sürecinde sosyal faktörlerin 

etkili olduğu, ancak keşfin gerekçelendirilmesi için yapılan çalışmalarda ise böyle bir sosyal etkenin 

görülmediği, gerekçelendirme faaliyetinin yalnızca epistemik alan içerisinde yapılabileceğidir. 

Ancak, Kuhn’un çalışmalarında toplumsal etkenlerin yalnızca keşif bağlamında değil, 

gerekçelendirme bağlamında da görüldüğü ortaya konulmuştur. Kuhn’un önünü açtığı bu düşünce, 

Barry Barnes ve David Bloor’un temsil ettiği “Güçlü Program” olarak adlandırılan bir grup düşünür 

tarafından daha ileriye götürülmüştür. Güçlü Program’ın temel argümanlarından biri sosyal 

etkenlerin bilimsel keşiflerin ve bilimsel bilginin elde edilmesinde etkili bir unsur olduğunu “çıkar” 

(interest) kavramı ile açıklığa kavuşturmaktır. Çıkar kavramı sosyal yapılandırmacılar, bilim 

sosyologları ve Güçlü Program tarafından bilimsel aktiviteleri analiz edebilmek amacıyla kullanılan 

bir kavramdır. Bu çerçevede, vurgulanmak istenen düşünce bilimsel gelişmelerin, keşiflerin, 

çalışmaların elde edilmesi sürecinde ve bu sürecin sonrasında da sosyolojik faktörlerin etkili 

olduğunu ortaya koymaktır.  

Anahtar Kelimeler: Thomas Kuhn, Bilimsel bilginin sosyolojisi, Güçlü program 

GİRİŞ 

Ortodoks bilim görüşüne göre, bilim gözlemle başlar ve bilimsel bilgi birtakım yöntemler ile 

gözlemden elde edilen olgular üzerine kuruludur. 17. yüzyıl ile gündeme gelmeye başlayan bu 

anlayış, gözlemin bilimsel bilginin türetilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan güvenli temeli 

oluşturduğu (Chalmers, 2016: 40) ve bu çerçevede elde edilen bilimsel bilginin doğrulanmış ve 

ispatlanmış bir bilgi olduğu kabulüne dayanmaktadır (Chalmers, 2016: 9). Bu durumun sonucu 

olarak, bilim insanlarının ulaşmış olduğu verilerin, bağlı bulundukları toplumdan ve sosyal 

faktörlerden etkilenmediği düşünülmektedir. Diğer bir deyişle, nesnel bir tavır sergileyen bilim 

insanları, bilimsel faaliyetleri gerçekleştirirken kişisel çıkarlarını, tercihlerini ve anlayışlarını göz 

ardı etmektedirler. Bu durum aynı zamanda bilime ve onun bilgisine ilişkin toplumun genel 

1 Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu’nda sunulan bu bildiri Pamukkale Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından “2019KKP073” nolu proje ile desteklenmektedir. 
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düşüncesini de yansıtmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar bilimin objektif bir faaliyet 

olduğu, bilimsel bilginin içeriğinin yalnızca epistemik anlamda şekillendiği ve bilimin diğer bilgi 

alanlarının aksine öznel düşüncelerden sıyrılmış bir alan olarak mevcudiyetini koruduğu 

düşünülmüştür.     

BİLİMSEL ÇALIŞMALARDA KEŞİF VE GEREKÇELENDİRME AYRIMI     

Bilim insanlar tarafından gerçekleştirilen bir faaliyet olması bakımından doğal olarak sosyal bir 

uğraştır. Bilim insanları kendi aralarında bir araya gelerek bir topluluk oluşturmakta ve bu topluluk 

içinde etkileşimde bulunarak birçok profesyonel faaliyet gerçekleştirmektedirler. Ancak burada 

tartışmaya konu olan durum, sosyal faktörlerin bilimsel çalışmanın hangi aşamasında bir etkisinin 

olduğunun tespit edilmesidir. Kuhn’un “bilimsel devrimlerin yapısı” adlı yapıtından önce paylaşılan 

yaygın fikir, bilimsel bilgiye yol açan düşüncenin ya da keşfin düşünülmesi ve ileri sürülmesi 

sürecinde sosyal faktörlerin etkili olduğu, ancak keşfin gerekçelendirilmesi için yapılan 

çalışmalarda ise böyle bir sosyal etkenin görülmediği, gerekçelendirme faaliyetinin yalnızca 

epistemik anlamda bir çalışma olduğudur. Viyana Çevresi düşünürleri hem de Çevre üyelerine 

yönelik ciddi eleştiriler getiren Karl Popper’ın öne sürmüş olduğu bilimsellik ölçütü ve bu 

çerçevede öne çıkan bilim tanımlamaları, bilimsel bilginin objektif bir faaliyet sonucunda elde 

edilen bir ürün olduğu düşüncesini paylaşmakta ve sosyolojik faktörlerin yalnızca keşif bağlamında 

geçerli olabileceğini öne sürmektedirler. Bu düşünce Hans Reichenbach ve Karl Popper’a dayanan 

bir ayrım üzerine kuruludur. Bu ayrıma ilişkin genel düşünce Keşif bağlamının bir keşfin ortaya 

çıkmasında etkili olan toplumsal ve psikolojik unsurlara dikkat çektiği, gerekçelendirme bağlamının 

ise rasyonel bilginin inşa edilmesi gibi yalnızca bilimsel bilginin epistemolojik kısmı ile ilgili 

olduğuna yöneliktir (Reichenbach, 1938: 7).   

Popper keşif bağlamını araştırmanın psikolojisi olarak adlandırmakta ve bu sürecin bilimsel faaliyet 

açısından bir öneminin olmadığını ifade etmektedir (Popper, 1998, s.55). Dolayısıyla Popper 

açısından bilimsel keşfin mantığı diye bir şey yoktur,  yalnızca bilimsel test etmenin mantığı vardır 

(Gillies, 2018: 31). Bu bakımdan, gerekçelendirme süreci genel olarak bilimsel araştırmanın 

mantığı olarak ele alınmıştır. Popper, Reichenbach’da olduğu gibi gerekçelendirme bağlamında 

sosyolojik faktörleri dışarda bırakmaktadır. Keşif bağlamında ise (Thomas Kuhn’dan farklı olarak), 

irrasyonel, yaratıcı düşünce, ya da Einstein’ın dediği gibi (kendi tezimden bak) aşk ve sezgisel 

unsurlara yer vermektedir. 

Thomas Kuhn’un gerekçelendirme görüşü, Viyana Çevresi ya da mantıkçı pozitivist tablosundan 

farklıdır. Kuhn ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’nda bilimin ve onun sarsılmaz bilgisinin oluşumunda 

ve bilimsel faaliyetin gerçekleştirilmesi sürecinde iddia edilenin aksine sosyal ve kişisel 

faktörlerinde etkili olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Ayrıca Kuhn (1992: 27-28), Popper’ın 

“bilginin psikolojisi”ni redderek, bilim insanın ilham kaynağı ile olan ilişkisini ya da bilim 

insanının kesinlik hissinin metodolojiyle bağını reddettiğini ifade eder. Bireyin psikolojik 

özelliklerinin reddedilmesi durumu, bilimsel topluluğun oluşumundaki sosyolojik unsurlarında göz 

ardı edilmesine yol açacağından dolayı Kuhn tarafından kabul edilebilecek bir durum olarak 

gözükmemektedir. 

Kuhn’a göre bir kuramı tercih etmek ya da hangi paradigmanın daha iyi olduğunu belirlemek için 

yapılması gereken Popper’ın öne sürdüğü gibi doğanın ve mantığın geçerli yasalarını göz önünde 

bulundurmak ve sürekli sınamalarla kuramları test etmek yerine bilim faaliyetini gerçekleştiren 

topluluğun kendi içindeki etkileşimlerini, yani bilim dışı faktörlerini değerlendirmek gerekmektedir. 

Kuhn’un düşüncelerinden anlaşılacağı üzere bilimsel çalışmalar sonucunda elde edilen bilginin 

ortaya konulması süreci psikolojik ve toplumsal etkenler ile ilişkili bir şekilde ortaya konulduğu 

için bilimsel bilginin objektif bir bilgi olmadığını kabul etmek hiç de yanlış bir düşünce 

olmayacaktır. Kuhn’un önünü açmış olduğu yol “Güçlü Program” tarafından takip edilerek 

toplumsal ve sosyolojik faktörlerin yalnızca bir kuramın ya da araştırmanın keşfedilmesi sürecinde 

değil, aynı zamanda bu kuramın gerekçelendirme sürecinde de etkili olduğu iddiası ile 

tekrarlanmıştır. Bu bakımdan bilimsel bir bilginin doğruluğuna ilişkin bir iddianın test edilmesi, 

yalnızca bilim insanlarının salt epistemolojik çalışmaları ile ortaya konulabilecek bir argüman 
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değildir, bu iddianın aynı zamanda bir topluluk tarafından kabul görüp görmediği de dikkate 

alınması gereken bir husus olmaktadır. Bu düşünce Thomas Kuhn’un paradigma düşüncesi ile bir 

noktaya kadar getirip yarım bıraktığı düşünceyi daha ileri boyutlara taşımak anlamına gelmektedir. 

Onun düşüncelerini daha ileri götürenler ise yukarıda vurguladığımız üzere Güçlü Program 

olmuştur. Güçlü Program -Kuhn’da olduğu gibi- bilimsel faaliyetin yalnızca keşfi sırasında değil, 

her aşamasında sosyal faktörlerin etkili olduğunu düşünmektedir. 

GÜÇLÜ PROGRAM VE SONUÇ 

Güçlü program sosyal etkenlerin, bilimsel keşiflerin ve bilimsel bilginin elde edilmesinde etkili 

olmasını “çıkar” (interest) kavramı ile açıklamaktadır. Çıkar kavramı sosyal yapılandırmacılar ve 

bilim sosyologları ve güçlü program tarafından bilimsel aktiviteleri analiz edebilmek amacıyla 

kullanılmaktadır. Yükselmek isteyen bir bilim insanın daha fazla çalışma yapması her ne kadar 

bilimin gelişimine katkı da bulunsa da bilim insanın öncelikli olarak kişisel çıkarlarını gözetmesi 

neticesinde ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde politik ve toplumsal çıkarlarda bilimsellik algısının ya 

da neyin bilim olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin durumları da etkilemektedir. Bu bakımdan 

çıkarlar yalnızca insanların bilimsel faaliyetlerde bulunması için bir motivasyon kaynağı değil, aynı 

zamanda bilimsellik iddiasında bulunan kuramların ya da disiplinlerin onaylanması durumunda ön 

plana çıkan bir kavramdır. Bilimsel bilgi objektif bir bilgidir kabulüne darbe vuran bu anlayış, 

bilimsel bilginin sosyolojik bir analize tabi tutulması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Sonuç 

olarak, bilim faaliyetini toplumdan ve kişisel unsurlardan izole bir faaliyet olarak düşünmek doğru 

bir yaklaşım değildir. Bu çerçevede, çalışmada bilimsel gelişmelerin, keşiflerin, çalışmaların elde 

edilmesi sürecinde ve bu sürecin sonrasında da sosyolojik faktörlerin etkili olduğu ortaya 

konulmuştur. 
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Özet 

Thomas Kuhn’un 1962 yılında yayımlamış olduğu “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” adlı kitabı 

bilimsel gelişme, bilimin doğası ve bilimsel bilginin özerkliği gibi çeşitli bilim felsefesi konularında 

farklı tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu tartışmalardan biri de Kuhn’un bilim 

alanında rölativist ya da göreci bir anlayışa katkıda bulunarak bilimin sarsılmaz statüsüne zarar 

verip vermediğine yöneliktir. Kuhn’un rölativistlikle suçlanmasına yol açan argümanlardan ön 

plana çıkan ikisi; iki farklı rakip paradigmaya bağlı olan kuramların kıyaslanmasının mümkün 

olmadığını ileri süren metodolojik eşölçülemezlik argümanı ile kuramdan bağımsız nötr gözlem 

önermelerinin olamayacağını belirten gözlemlerin kuram yüklü olduğu savıdır. Kuhn bu argümanlar 

çerçevesinde kendisine getirilen görecilik iddialarına karşı çıkar ve bilim felsefecilerinin ona 

yöneltmiş olduğu eleştirilere yıllar içerisinde “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” kitabının ek 

bölümlerinde cevap vermektedir. Bu bağlamda, Kuhn’un bu iddialara ikna edici bir cevap verip 

vermediğini tespit edebilmek ve onun gerçekten bilim ve bilimsel bilginin statüsü konusunda 

rölativist olup olmadığını soruşturmak için ortaya konulan eleştirilerin etraflıca ele alınması 

gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, Kuhn'un görecilik konusu ile ilgili bir neticeye 

varabilmek amacıyla onun bütün bilim anlayışının göz önünde bulundurulması önemlidir. 

Dolayısıyla Kuhn'un genel bilim tasviri bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır. Bu bakımdan 

çalışmada, ilk olarak kısaca “göreciliğin” ne anlama geldiği ortaya konulacak, ardından Kuhn’un 

eşölçülemezlik ve kuram yüklülük tezleri ayrıntılandırılarak, bu çerçeve içerisinde neden rölativist 

olarak kabul edildiği serimlenecektir. Nihai olarak, Kuhn'un kendisine getirilen eleştirilere karşı 

ortaya koyduğu cevapların rölativist suçlamalardan sıyrılması için sağlam gerekçeleri 

sağlayamadığı ortaya konulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Paradigma, Thomas Kuhn, Görecilik, Eşölçülemezlik, Kuram Yüklülük 

 

 

Abstract 

The Structure of Scientific Revolutions, published by Thomas Kuhn in 1962, has led to different 

debates on the philosophy of science, such as scientific development, the nature of science and the 

autonomy of scientific knowledge. One of these discussions is about whether Kuhn contributes to a 

relativist understanding in science and harms the untouchable status of science. Two arguments lead 

to Kuhn's accusation of relativism. These are the arguments of methodological incommensurabiliy 

and the theory-ladenness. Kuhn responds to the critics of relativism directed by the philosophers of 

science in the postscript of the Structure of Scientific Revolutions. It is important to consider 

Kuhn's whole understanding of science in order to reach a conclusion on the subject of Kuhn’s 

relativity. Therefore, Kuhn's general description of science is the focus of this study. In this respect, 

first of all, it will be briefly explained what relativism means, and then Kuhn's thesis of 

incommensurability and theory-ladenness will be elaborated. Within this framework, it will be 

shown why Kuhn is accepted as relativist. Ultimately, it will be revealed that Kuhn's responds to 

criticism have failed to provide solid grounds for eluding relativist accusations. 

                                                           
1 Uluslararası 30 Ağustos Bilimsel Araştırmalar Sempozyumu’nda sunulan bu bildiri Pamukkale Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından “2019KKP073” nolu proje ile desteklenmektedir. 
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GİRİŞ 

Bilgi ya da doğruluğun zamana, mekâna, topluma, kültüre, tarihsel döneme, kavramsal çerçeveye, 

kişisel eğilimlere, inançlara veya bu değerlerden birkaçına bağlı olarak göreceli olduğu ya da 

mutlak ve evrensel bilginin bu hususlardan bağımsız olarak ortaya konulmasının mümkün olup 

olmadığına ilişkin tartışma rölativizm tartışması olarak adlandırılır. Bu tartışmanın izleri antik 

Yunan felsesine kadar sürülmektedir. Antik Yunan’da rölativizm doktrini Platon’un ‘Theaetetus’ 

diyaloğunda Protagoras’ın “insan herşeyin ölçüsüdür” sözüne dayanmaktadır (DK80B1). Bu 

söylem inancın ya da bilginin sübjektif ve izafi olduğunu ön plana çıkarmaktadır. Diğer bir deyişle, 

kesin bilginin ya da doğru olanın belirlenmesinde zaman, mekân ve kültür içerisinde kendine özgü 

bir konuma sahip olan bireyin kendisinden daha yüksek bir standart yoktur (Siegel, 2013: 41-42).  

Epistemoloji ve bilim felsefesi alanındaki son gelişmelerle beraber tekrardan gündeme gelmeye 

başlayan rölativizm konusu birkaç farklı açıdan ele alınabilecek bir kavramdır. Bu çalışmada ise 

bilginin bireye, topluma ve kültüre bağlı olarak göreceli olduğu düşüncesini varsayan epistemolojik 

ve kavramsal rölativizm ön plana çıkarılacaktır. Çünkü epistemik ve kavramsal rölativizm Kuhn’un 

eşölçülemezlik ve gözlemlerin kuram yüklü olduğuna ilişkin tezi öne sürülürken dikkate alınacak 

görecilik türüdür. Değişken arka plan unsurlarına bağlı olan bilgi görecelidir. Dolayısıyla farklı 

rölativizm türleri için ortak bir paydaya sahip olmak amacıyla bütün rölativizm türleri şu iddiaya 

indirgenebilir: Bir iddianın epistemolojik açıdan statüsü, bu iddiaların değerlendirilmesinde 

kullanılan belirli etkenlere göre değişkenlik göstermektedir. Böylece, mutlak anlamda bilgi ve 

doğruluk olması mümkün değildir, çünkü bilgi iddiaları belirli bireyler ya da kültürler çerçevesinde 

değişkenlik göstermektedir. Verilen tanımlar açısından Kuhn’un rölativist olduğunu ve rölativist bir 

kurama sahip olduğunu iddia etmek demek, bu yazı bağlamında bir kuramın doğruluğunu ya da bir 

kişinin bilgisinin doğruluğunu diğer bilgi iddialarından ayırt edecek bağımsız nesnel ölçütlerin 

olmadığı anlamına gelmektedir (Eckes, Erll ve Wenclawiak: 2013: 86). 

Kuhn’un rölativist olarak atfedilmesine yol açan düşüncelerini ayrıntılandırabilmek için öncelikle 

onun bilim tarihi ve felsefesine yönelik genel yaklaşımına bakmak gerekmektedir.  

KUHN’UN BİLİM ANLAYIŞI 

Olağan Bilim Dönemi ve Paradigma 

Kuhn genel kabul gören bilim anlayışlarından farklı olarak bilimi ve bilimsel gelişmeyi yalnızca 

doğru kuramları hedefleyen ve birikimsel olarak ilerleyen bir alan olarak görmemektedir. Kuhn, 

bilim tarihi ile birlikte bilimi daha kapsamlı bir şekilde değerlendirebileceğimizi ifade eder, çünkü 

ona göre, bilim tarihi bize bilimlerin hiç de doğrusal ve birikimli bir şekilde ilerlediğini göstermez. 

Tersine, bilim tarihi bize bu sürecin sürekli kırılmalar, kopmalar ve devrimlerle meydana geldiğini 

göstermektedir. Bu bağlamda Kuhn, genel bilim anlayışına yönelik görüşlerini paradigma, olağan 

bilim ve bilimsel devrim kavramları ile ortaya koymaktadır. Kuhn (2014: 80), olağan bilim 

döneminde bir bilim alanındaki çalışmaları tanımlayan kucaklayıcı çerçeve için ‘paradigma 2’ ismini 

kullanmaktadır. Paradigma (belirli bir dönem içerisinde) evrensel olarak kabul gören ve 

uygulayıcılar topluluğuna model problemler ve çözümler sunan bilimsel çalışmalardır. Bu 

bakımdan paradigma bir grup bilim insanına rehberlik eden bilimsel başarılardır. Paradigma 

bilimsel araştırmaları ve çalışmaları, yasaları, kuramların uygulamalarını ve çözüm araçlarını içeren 

gerçek bilimsel pratiğin kabul gören örnekleridir (Siegel, 2013: 47).   

Kuhn paradigma kavramı çerçevesinde bilim anlayışını belirler. Ona göre, bilim ve bilimsel değişim 

iki farklı aşamadan geçmektedir. Kuhn bu aşamaları olağan bilim dönemi ve bilimsel devrimler 

2 Masterman (1970), Kuhn'un “Bilimsel Devrimlerin Yapısı” kitabında paradigma kavramını yirmi bir farklı anlamda 
kullandığını ve bilim insanlarının kullandığı paradigma kavramının gerçekte hangi anlama geldiğini bilmeden 
kullandıklarını ifade etmiştir. 
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dönemi olarak ikiye ayırmaktadır. Olağan bilim dönemi mevcut ya da geçmiş başarılar üzerine 

kurulu olan ve baskın bir paradigmanın varlığını sürdürdüğü bir dönemdir. Bu sebepten dolayı, 

olağan bilim paradigma kavramı ile yakından ilişkidir. Olağan bilim belirli bir paradigmanın 

rehberliği altında sürdürülen araştırmalardır. Bir paradigmayı paylaşan bilim insanları 

araştırmalarını yönlendiren eşsiz bir bilimsel başarıdan daha fazlasını paylaşırlar. Kuhn bilim 

insanlarının çalışmalarında kullanmış oldukları bu ortak kural ve standarları olağan bilim için bir ön 

koşul olarak görmektedir, çünkü olağan bilim öncesi dönemde ortaya çıkan sorunları cevaplayıp, bu 

sorunları sonladırabilecek baskın bir paradigma varlığından bahsetmek mümkün değildir. Olağan 

bilim dönemini domine eden paradigma, mevcut bilim anlayışına rehberlik ederek yapılacak 

bilimsel araştırmalar için kural ve standartları belirlemektedir. Olağan bilim "zaten var olan bir 

paradigmayı geliştirmeyi, genişletmeyi ve ifade etmeyi amaçlayan bir girişimdir. Bu bakımdan 

olağan bilim döneminde bilim insanı bir yenilik arayışında değildir, çünkü bilim insanları mevcut 

konumlarını korumak istemektedirler. Bu sebepten dolayı, olağan bilim bağlı bulunduğu 

paradigmaya hizmet etmektedir. Kuhn’a göre; paradigma belirli bir bilim alanı içerisinde belirli bir 

anda ya da dönemdeki bilimsel çalışmayı tanımlayan kavramsal çerçeveyi bütünüyle kucaklamaktır. 

Kuhn buradan yola çıkarak olağan bilim dönemi içerisinde paradigmanın ortaya çıkan sorunları 

çözümleyebileceğini ifade etmektedir. Paradigmanın diğer paradigmalar üzerinde daha baskın 

olmasının nedeni mevcut paradigmanın diğer paradigmaların çözemediği sorunları bir çözüme 

kavuşturmasıdır. “Paradigmalar uygulayıcı grubun tanıdığı birkaç sorunu çözmede rakiplerinden 

daha başarılı olduğu için diğerleri üzerinde bir statü kazanmaktadır”  (Kuhn, 1962: 23). Bu 

bakımdan Kuhn’a göre, olağan bilim dönemi içerisinde mevcut paradigmayla ilişkili olarak ortaya 

çıkan sorunlar, yine mevcut paradigmanın sağlamış olduğu araçlar ile çözümlenmektedir. Kuhn bu 

süreci bulmaca çözme etkinliği olarak tanımlamakta ve bu durumu olağan bilim döneminin ve 

bilimselliğin bir koşulu olarak ortaya koymaktadır. 

Bilimsel Devrimler Dönemi 

Bilimsel devrimlerin gerçekleşmesi ise yine paradigma  kavramı çerçevesinde ortaya konulmaktadır. 

Kuhn’un dinamik bilim anlayışının belirleyici unsuru bilimsel devrimler dönemidir. Olağan bilim 

döneminde bilim insanları mevcut kuramları ve buna bağlı olarak paradigmalarını sınamaz ya da 

onları onaylama arayışına girmezler. Bilimsel devrim döneminde mevcut paradigma ortaya çıkan 

sorunları çözme konusunda başarısız olmaktadır. Kuhn bu dönemde ortaya çıkan sorunları anomali 

olarak adlandırır. Artık anomaliler öyle bir seviyeye ulaşmaktadır ki bilim insanları bu anomalileri 

göz ardı edemezler. Olağan bilim çözümlere direnen sorunları çözemediğinde, bu araştırmayı 

düzenleyen paradigmanın krizde olduğu söylenir. Kriz döneminde bilim insanları mevcut 

paradigmaya karşı farklı pozisyonlar almakta ve buna bağlı olarak araştırmalarının doğası 

farklılıklar göstermektedir. Ancak kriz döneminde mevcut paradigma, yeni bir paradigma onun 

yerine geçene kadar terk edilmez. Mevcut paradigmanın sonlandıramadığı sorunları yeni bir 

paradigma çözüme kavuşturduğu takdirde bilimsel devrim gerçekleşmiş olur ve mevcut 

paradigmanın yerine yeni bir paradigma geçmiş olur (Siegel, 2013: 50). Bir paradigmadan diğer bir 

paradigmaya geçme süreci devam etmeyen ve birikimsel olmayan bir süreçtir. Bu sebepten dolayı 

bilim tarihi içerisinde kuramlar ve paradigmalar devrimler yoluyla bir gelişme sağlamaktadır 

(Kuhn, 1962: 92). Ancak, Kuhn bilimsel dönemler arasındaki süreci döngüsel bir süreç olarak 

değerlendirmektedir. 

Bununla birlikte Kuhn, yeni paradigmanın eski paradigmanın üzerine kurulmadığını, onu takip 

etmediğini, eski paradigmanın yerine geçtiğini ifade eder. Bu sebepten dolayı paradigmalar 

birbirleri ile uyumsuz ve uzlaşımsızdır.  Kuhn (1962: 103) rakip paradigmaların birbirleriyle 

yalnızca uyumsuz ve farklı olmadığını aynı zamanda bu paradigmaların eşölçülemez olduğunu 

ifade etmektedir. Eşölçülemezlik rakip paradigmalar arasında ortak bir ölçütün olmadığı anlamına 

gelmektedir.  

Eşölçülemezlik Tezi 

Kuhn’un eşölçülemezlik tezi onun rölativist olarak değerlendirilmesine yol açan önemli 

düşüncelerinden biridir. Kuhn’a göre, rekabet içerisinde olan paradigmalar eşölçülemezdir, çünkü 
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paradigmalar yalnızca kuramları değil, kuramlarla birlikte değerlendirme standartları ve ölçütlerini 

de içermektedir. Bu sebepten dolayı, paradigma kendi değerlendirme standartlarını belirlemektedir. 

Bu görüşün bir sonucu olarak rekabetçi iki paradigma arasında tarafsız ve yansız bir tartışma 

yürütmenin imkansız olduğu sonucu gün yüzüne çıkacaktır. Bu sonuç Kuhn’un bilim felsefesiyle 

ilişkilendirilen en tartışmalı ve radikal iddialardan birisini oluşturmaktadır (Siegel, 2013: 52).  

Eşölçülemezliğin üç çeşidi vardır. Bunlardan ilki, bilimsel kuramların yöntemlerinin kıyaslanması, 

karşılaştırılması ve değerlendirilmesi anlamında ortak bir ölçütün olmadığını vurgulayan 

metodolojijk eşölçülemezliktir. Diğer eşölçülemezlik türü ise duyusal deneyimin teoriye bağlı 

olmasından dolayı gözlemsel kanıtların teori karşılaştırması için ortak bir temel sağlayamadığını 

ifade eden gözlemsel eşölçülemezliktir. Eşölçülemezliğin son türü ise farklı olağan bilim 

dönemlerine ve paradigmalara ait kuramların kavramlarının ve tanımlamalarının başka bir 

paradigma bağlamında tam olarak tercüme edilemeyeceğini iddia eden semantik eşölçülemezliktir. 

Kuhn’un özellikle metodolojik ve gözlemsel eşölçülemezlik tezleri sonraki bilimlerin daha önceki 

bilimler üzerine kurularak ilerlediğini iddia eden realistik bilimsel ilerleme anlayışı için bir meydan 

okuma olarak değerlendirilmiştir. Daha öncede bahsedildiği üzere Kuhn’a göre, bilim birikimsel bir 

şekilde ilerleme sağlamamaktadır. Bu şu anlama gelir; Einstein’ın kuramının başarısı Newton’un 

kuramı üzerine kurularak elde edilen bir başarı değildir, çünkü iki kuramda da kullanılan “kütle” 

gibi anahtar terimler anlam bakımından farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla, Kuhn'un kötü 

pratik sonuçları olan bir tür göreciliği temsil ettiği ve bunun sonucunda entelektüel pasifliği teşvik 

ettiği iddia edilebilir (Bird 2007). 

Görüldüğü üzere, yöntemsel, gözlemsel ve semantik açıdan farklı paradigmalara ilişkin kuramlar 

arasında bir kıyaslama yapmamız mümkün değildir. Bu bakımdan Kuhn’un eşölçümezliğe ilişkin 

görüşleri kavram rölativizmi çerçevesinde değerlendirebilir. Rölativizmin belirli bir türü olan 

kavramsal rölativizm dünyayı anlamamızın faaliyette bulunduğumuz inanç, kuram veya kavramsal 

düzeneğe bağlı olduğu ya da ondan kısmen etkilendiği anlayışını ortaya koymaktadır. Dünyayı bu 

kavramsal çerçevelerle görme zorunluluğu nedeniyle, kavramsal bir rölativist için, iki tutarlı 

gerçeklik kavramını birbirinden ayırmanın rasyonel bir yolu yoktur. Kavramsal görecilik 

kavramının bu tanımı Kuhn’un kuramı ile örtüşmektedir. Kuhn’un bilim anlayışı paradigma 

değişimlerinde temel kavramların ve unsurlarında tamamiyle değiştiğini ortaya koymaktadır. Bu 

aynı zamanda bilim insanlarının bağlı olduğu kavramsal dünyayı değiştirmek, yerinden etmek 

anlamına gelmektedir. “Rekabetçi paradigmaların savunucuları farklı dünyalarda bilimsel 

faaliyetlerini gerçekleştirirler” (Kuhn, 1970: 150). Kavramsal görecilikte, iki kavramsal çerçeve 

arasında karar vermek mümkün değilken, aynı şekilde iki farklı paradigma aralarında 

eşölçülemezdir. 

Kuram Yüklülük 

Bununla bağlantılı olarak, Kuhn’un diğer bir tezi olan gözlemlerin kuram yüklü olması  (theory 

laden) ile rölativizm arasındaki ilişki ortaya konulabilir. Gözlemlerin kuram yüklü olmasına ilişkin 

Johannes Kepler ve Tycho Brahe’nin güneş merkezli ve yer merkezli evren modellerine ilişkin 

gözlemlerinden bir örnek verilebilir. Kepler ve Brahe’nin güneş doğarken gözlemlediği şeyler aynı 

mıdır? Norwood Russell Hanson tarafından formüle edilen bu sorun gözlemlerin kuram yüklü olup 

olmadığı sorununa ışık tutmaktadır (Newman, Daston ve Park, 2006: 108). Güneşin doğuşunu 

izlerken Kepler ve Brahe’nin yan yana durduklarını hayal ettiğimizde, Kepler yeryüzünün hareket 

ettiğini görürken, Brahe ise hareket edenin güneş olduğunu gözlemlemektedir. İkisininde aynı 

aletlere ve gözlem araçlarına sahip olduğunu varsaydığımızda aralarında tek ciddi fark gözlemlerini 

yapmadan önce zaten sahip oldukları hipotez ya da kuramlardır. Mayo (1996: 276) bu aşamanın 

Kuhn için oldukça önemli olduğunu belirtir, çünkü ona göre deneyler ve gözlemler kuram (theory-

laden) ve varsayım yüklüdür, kuramdan bağımsız değillerdir. Bunun sonucu olarak, gözlem, 

bilimsel bağlamda, zaten kabul edilmiş kuramlara bağlıysa, bilimsel sonuçların mutlak durumu 
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hakkında bir şüpheye sahip olmak makul görünmektedir. Bu sebepten dolayı gözlemlerin kuram 

yüklü olmasına ilişkin Kuhn’un ortaya koyduğu görüşleri, nesnel objektif bir gözlem yapma 

olanağını ortadan kaldırması ve gözlemi kişilerin sahip oldukları kuramlara bağlaması nedeniyle 

sıklıkla rölativizm ile ilişkilendirilmiştir (Eckes, Erll ve Wenclawiak: 2013: 87).  

KUHN’UN GÖRECİLİK İDDİALARINA İLİŞKİN CEVABI VE SONUÇ 

Kuhn bu eleştirilere irrasyonelliği ve rölativizm tezini savunarak değil, bu iddiaları reddederek 

karşılık vermiştir (Siegel, 2013: 56). Kuhn ‘Bilimsel Devrimlerin Yapısı’ adlı kitabının ilerleyen 

baskılarında kitaba ekleme yaparak argümanlarında ve paradigma kavramında bazı iyileştirmeler ve 

düzeltmeler yapmıştır. İlk olarak Kuhn paradigma kavramının kullanımındaki belirsizlikleri 

giderek, bu kavram genel olarak iki farklı anlamda kullandığını belirtmektedir. Kavramın ilk 

anlamı, paradigmayı bir “disciplinary matrix” olarak görmektedir. Böylece paradigma, belirli bir 

topluluğun üyeleri tarafından paylaşılan bütün inançların, değerlerin, tekniklerin birleşimi olarak 

görülen sosyolojik bir anlam kazanmaktadır. İkinci anlamı ise iyi bilimin örneklikleri olarak 

paradigmayı anlamaktır: Normal bilimin belirgin kurallarının yerini alabilecek somut bulmaca 

çözümleri, modeller veya örneklerdir. 

Kuhn eşölçülemezlik tezi ile birlikte kuramlar arasında hangi kuramın daha iyi olduğunu 

belirleyecek rasyonel bir standarta imkân tanımamasından dolayı rölativist olarak 

değerlendirilmişti. Kuhn bu eleştirilere cevap olarak kuram seçiminde bilim insanlarına yardımcı 

olabilecek ortak beş bilimsel değer belirlemiştir (Bird, 2007). Başlıca bilimsel değerler, dakiklik, 

tutarlılık, kapsamlılık, yalınlık ve verimliliktir (Kuhn, 1977: 321-322). Bilim insanları bu değerler 

çerçevesinde kuramlar arasında daha iyi olan kuramı tercih edebilecektir. Ancak Kuhn, bilim 

insanlarının bu değerler çerçevesinde tercihte bulunurken onların değerlendirmeleri arasında 

farklılıklar olabileceğini belirterek, rölativizme tekrardan zemin hazırlamış olmaktadır.  

Eşölçülemezlik bölümünde vurgulandığı üzere, Kuhn eleştirmenleri eşölçülemezlik tezinin, objektif 

değerlendirmeyi imkânsız hale getirmesinden dolayı Kuhn’u rölativist olarak değerlendirmişlerdir. 

Eleştirilere daha sonra verdiği yanıtlarda Kuhn, özellikle semantik açıdan eşölçülemezlik 

düşüncesini yumuşatmıştır. Bu bakımdan, eşölçülemezlik günlük kavramlar ve terimlerde değil, 

daha çok teknik konularda ön plana çıkmaktadır. Böylece, görecilik hakkındaki orijinal 

pozisyonunu düzeltmeye ve herhangi bir "kötü" anlamda bir rölativist olmadığını göstermeye 

çalışmıştır. Kuhn genel bir eşölçülemezlik anlayışından vazgeçip, lokal ya da kısmi bir 

eşölçülemezliği ön plana çıkarsada rölativizme yol açan eşölçülemezlik tezini bir şekilde 

sürdürmeye devam etmektedir. 

Kuhn felsefesinin genel bir okuması yapıldığında eşölçülemezlik ve kuram yüklülük tezleri rekabet 

içerisinde olan paradigmalar hakkında rasyonel bir tartışma yürütmenin mümkün olmadığı 

sonucuna yol açmaktadır. Çünkü rölativist bir anlayışa sahip olmak, doğru kuram seçimi konusunda 

rasyonel bir seçim yapmaya imkân tanıyan bağımsız bir ölçütün olmadığı anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak, Kuhn eşölçülemezlik gibi belirli tezlerinde zaman içerisinde düzeltmeler yapmasına 

rağmen, onun rölativist olmadığını iddia etmek tutarlı bir yaklaşım olmayacaktır. 
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Özet  

İş kazalarının meydana gelmesinde etkili olan işyerinin çevresel faktörleri arasında gürültü, titreşim, 

aydınlatma sorunları, toz, ısı ve nem gibi unsurlar yer almaktadır. Bu faktörlerin yaşattığı 

olumsuzlukların, iş kazaları ve meslek hastalıkları üzerinde doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak 

da etkisi bulunmaktadır. Kötü çalışma koşullarından kaynaklı olarak çalışanların psikolojik 

durumları da etkilenebilmektedir. Özellikle çalışanlarda psikolojik bir gerilim durumu olarak iş 

stresi karşımıza çıkmakta ve bu durum bireyin iş verimliliğinin ve etkinliğini önemli ölçüde 

etkilemektedir. Fiziksel ve zihinsel olarak ele alınabilecek yorgunluk sonucunda, bireyin çalışma 

yaşamında acı duygusunun ve hareket güçlüğünün birlikte hissedilmesi ve tükenmişlik duygusuyla 

bireyin iç enerjisinin bitmesi durumu yaşanmaktadır. Bununla birlikte işyerindeki olumsuz çalışma 

koşulları, çalışma hızına bağlı olarak çalışanların artan yorgunlukları ve hata yapma oranları iş 

kazası yaşanma olasılığını ciddi derecede arttırmaktadır. 

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için, işyerinin üretim organizasyonunun 

uygun şekilde düzenlemesi, işyeri çalışma sistemi ve ergonomik yapısının çalışanlar üzerinde 

yaratacağı olumsuzluklar dikkate alınarak kazalara meydan vermeyecek şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada iş yaşamında işyeri çevre faktörlerinin çalışanlar üzerindeki fiziksel 

ve psikolojik etkileri ve sonuçları teorik olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İşyeri çevre faktörleri, İş stresi, İş kazası, Meslek hastalıkları 

 

 

Abstract 

The environmental factors of the workplace that are effective in the occurrence of work accidents 

include noise, vibration, lighting problems, dust, heat and humidity. The negative effects of these 

factors may have direct effect on occupational accidents and occupational diseases as well as 

indirectly. Due to bad working conditions, psychological conditions of employees can be affected. 

In particular, we find work stress as a psychological tension in the workforce and this situation has a 

significant effect on the work efficiency and efficiency of the individual. As a result of the physical 

and mental fatigue, the individual's working life is felt together with the feeling of pain and 

movement difficulty, and the feeling of burnout means that the individual's internal energy ends. 

However, the negative working conditions in the workplace, the increasing fatigue and error rate of 

the employees due to the working speed increase the probability of having an occupational accident. 

In order to prevent occupational accidents and occupational diseases, proper organization of the 

production organization of the workplace, workplace working system and ergonomic structure 

should be arranged in a way not to cause accidents by taking into consideration the negativities that 

will be created on the employees. In this study, the physical and psychological effects of workplace 

environmental factors on the employees and their results are evaluated theoretically. 

 

Keywords: Workplace environmental factors, Work Stress, Occupational Accidents, Occupational 

diseases. 
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Giriş 

Çalışma hayatında ergonomi, çalışanın verimliliğini artırmak, sağlığını korumak ve 

güvenliğini sağlayarak, iş memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır. Bu durum direk ya da dolaylı 

olarak çalışanın verimliliğini etkilemektedir (Shikdar ve Sawaqed, 2004:224). Çalışanlar çeşitli el 

aletlerini, mekanik araç ve gereçleri, iş makinelerini; belli bir iş için programlanmış sistemleri 

kullanırlar. Buradaki amaç, insanların fiziki ve mental yeteneklerini desteklemektir (Kaya 

vd.,2011:52). Çalışanların kullandığı her türlü araç gerecin sistemsel uyumunun yanı sıra iş yeri 

çevre koşullarının da çalışanlara uygun hale getirilmesi gereklidir. Uzun vadede çalışanların iş 

kazası ve meslek hastalıkları açısından sorun yaşamamaları için gürültü, aydınlatma, toz, titreşim, 

ısı ve nem gibi çevresel faktörlerin de meydana getirdiği olumsuzlukların önlenmesi gereklidir. Bu 

çalışma ile çalışma hayatında çevresel faktörlerin kötü koşullarından kaynaklı, iş görenler 

üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkileri ve sonuçları teorik olarak değerlendirilmeye çalışılarak, iş 

görenlerin yaşadığı sorunlara farkındalık oluşturulmak amaçlanmaktadır. 

İşyeri Çevre Faktörleri 

İş kazalarının meydana gelmesinde etkili olan çevresel faktörler; gürültü, titreşim, 

aydınlatma, tozlar, ısı ve nem olarak sıralanabilir. Çevresel faktörlerin iş kazalarının ve meslek 

hastalıklarının oluşumundaki etkilerine yönelik araştırmalar; kötü çalışma koşullarının (gürültü, 

titreşim, ısı ve nem, aydınlatma ve tozlar) kazaların doğrudan nedeni olabildiğini ve dolaylı olarak 

da çalışanların psikolojik durumları üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Camkurt, 

2007:93).  

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), gürültü ve titreşim hakkındaki sözleşmesinde gürültüyü, 

“işitme kaybına yol açabilen sağlığa zararı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler 

olarak tanımlamıştır (Camkurt, 2007:94). Gürültünün insan sağlığı üzerindeki olası etkileri şu 

şekilde özetlenebilir (Taşyürek, https://www.isguvenligi.net/gurultu/): 

 Psikolojik etkiler; sinir bozukluğu, korku, rahatsızlık, tedirginlik, yorgunluk, zihinsel etkilerde

yavaşlama, uykusuzluk vb.

 Gürültünün konuşma ile olan iletişimi önlemesi, iş verimine ve iş güvenliğine olan etkileri.

 Fizyolojik etkileri; işitme duyusunda oluşturduğu olumsuz etkiler ( İşitme kaybı ya da işitme

eşiğinin kayması adı verilen işitme duyusunda azalma, kulak ağrısı, mide bulantısı (yüksek basınçlı

gürültüye maruziyet) , kas gerilmeleri stres, kan basıncında artış, kalp atışlarının ve kan dolaşımının

değişimi, göz bebeğinin büyümesi vb.)

Kulakta yüksek düzeyde gürültüye (80 dB(A)’ dan fazla olan) uzun süreler maruz kalma 

sonucu, geriye dönüş olmayan işitme kayıpları oluşabilir. Bu kayıp; geçici, sürekli veya her ikisi de 

beraberce olabilir. İşitsel yorgunluk adı da verilen geçici işitme kaybı, kısa bir süre etkisinde 

kalınan gürültülü ortamdan uzaklaştıktan sonra ortadan kalkmaktadır (Taşyürek, 

https://www.isguvenligi.net/gurultu/). 

Çalışma hayatında titreşim (vibrasyon), istenmeyen bir hareket olup, tıpkı ses dalgaları gibi 

tekrarlayan ve saniyede belirli bir sayısı olan dalgalardır. Tekrar özelliğine göre periyodik ve 

random titreşimler olarak ikiye ayrılır. Periyodik titreşim belirli sürede aynen veya kısmen tekrar 

özelliği olan; random titreşim ise, zamana bağlı olarak tekrar özelliği olmayan titreşimdir (Sabancı 

vd., 2012:117-118). Özellikle sanayi tipi işletmelerde yüksek güçle çalışan makinelerde oluşan 

titreşimler, makineleri kullanan operatörleri doğrudan etkilemekte, çalışma konforlarını azaltmakta, 

işgücü verimliliklerini azaltarak fizyolojik fonksiyonlarını olumsuz manada etkilemektedir. 

Titreşime bağlı meslek hastalıklarına yol açarak, çalışanların damar, kemik, eklem, sinir ve kas 

bozuklukları riskini arttırmaktadır (Camkurt, 2007:103). 

Çalışma hayatında aydınlatmanın kalitesi, çalışanların verimliliğini, sağlığını ve moralini 

önemli ölçüde etkilemektedir. İşyerlerinde düzenli ve yeterli aydınlatmanın sağlanabilmesinde ışık 

kaynaklarının seçimi ve bu kaynakların işyerindeki dizaynları oldukça önemlidir. İyi bir aydınlatma 

ile çalışanın performansı % 15 hatta bazen % 40 oranında arttırılabilmektedir (Camkurt, 2007:99). 

Aynı şekilde kötü aydınlatma ya da yanlış gözlük kullanıldığı zaman sinirsel genel yorgunluklar, 

reaksiyon sürelerinin uzamasına, hareketlerin yavaşlamasına psikolojik ve diğer motor 

fonksiyonlarının bozulmasına neden olmaktadır. Bu koşulların uzun süreli devamlılığı kronik 
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yorgunlukla birlikte; birey üzerinde neşesizlik, halsizlik, iştahsızlık, baş dönmesi, baş ağrısı ve 

uykusuzluk hallerinin oluşumunu sağlamaktadır (Sabancı ve Sümer, 2015: 318). 

İşyerinin havalandırma durumu, çalışanların sağlıkları ve çalışma güçleri üzerinde ciddi 

etkileri vardır. İşçilerin çalışma tempolarının yüksek olması ve yüksek tempoda devam etmesinin 

ilk şartı çalışma ortamındaki havanın temiz olmasıdır. Havada bulunan toz, başta madencilik olmak 

üzere çeşitli endüstri kollarında zararlı olmaktadır. Çalışma hayatında önemli toz sorunu olan 

işkolları; yeraltı maden ocakları (kömür, civa, demir gibi), sanayide döküm işletmeleri, çimento 

işletmeleri, ateş tuğlası imalathaneleri, seramik sanayi işletmeleri, kireç imalathaneleri, sigara 

yaprak işletmeleri, pamuk çırçır fabrikaları, inşaat işyerleri ve tarımda silo işyerleri şeklinde 

sıralanabilir (Camkurt, 2007: 101-103). 

İnsan vücudunun verimli ve iyi çalışması, sağlığı ve yaşamı için gerekli temel koşul vücut 

sıcaklığının normal düzeyde tutulmasıyla sağlanır. Kişinin termal rahatlığı olmalı, çevre ile termal 

denge içerisinde yaşamalıdır (Taşyürek, https://www.isguvenligi.net/yararli-bilgiler/isyerinde-

ortam-atmosferi-kosullari/). İşletmelerdeki çalışma alanlarının standartların altında veya üstündeki 

ısı ve nemlilik koşulları, çalışanlar üzerinde; duyu organlarının yeteneklerinin azalması, uyku hali, 

yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, işe karşı dikkat azalması, endişeli olma, konsantrasyon azalması ve 

moral kaybı gibi durumları beraberinde getirir. Uygun ısı ve nemlilik şartları oluşturulmadan, 

standartların üzerinde veya altında ısı ve nemlilik koşullarında işçilerin çalıştırılması ise iş 

kazalarının oluşumunda tetikleyici unsurlar arasında yer almaktadır (Camkurt, 2007:98). 

Sonuç 

Çalışma hayatında yer almak isteyen her birey, eğitimi, tecrübesi ve alışkanlıkları 

doğrultusunda çalışacağı ortamın fiziksel şartları için beklentiler oluşturur, yaptığı işin bu özellikleri 

karşılamasını ister (Kaya vd.,2011:53). Bu durum bireyin iş tatmininde önemli bir unsurdur. 

Özellikle beden gücüne bağlı çalışanlarda, çalışma koşullarının ve ortamın olumsuzluğundan 

kaynaklı iş tatminsizlikleri sıkça görülmektedir. Ağır sanayi ve yer altında çalışma gibi çalışma 

koşulları ağır işlerde işyeri çevre koşullarının da etkisiyle tatmin düzeyi daha düşük seviyededir 

(Keser, 2014:150). 

Çalışanlarda çevresel faktörlerden kaynaklı beklentilerin karşılanmaması hali, iş 

tatminsizliği ile birlikte iş stresini de içerisinde barındırmaktadır. Kötü çalışma koşulları, aşırı iş 

yükü veya iş azlığı, fiziksel tehlike, zaman baskısı ve vardiyalı çalışma gibi durumlar çalışanın 

performans ve verimlilik azalmasının yanı sıra bireyin kronik yorgunluğuna sebep olabilmektedir. 

Yorgun olan çalışan iş kazası riski ile karşı karşıyadır. Kuşkusuz ki iş görenlerin çalışma hayatında 

işyeri çevre koşullarının iyileştirilmesi, çalışma ortamı kalitelerini yükselterek, iş performansına ve 

iş tatminine olumlu yansıyarak, insan onuruna yakışır bir iş çevresini mümkün kılacaktır. 
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Özet 

Çalışma hayatında kadının var olma ve eşit davranılma mücadelesi yüzyıllardan beri süre 

gelmektedir. İşgücü piyasasında kadın, istihdam edilmenin yanı sıra birçok zorluk ve engellere karşı 

durabilme savaşı vermektedir. Ataerkil toplum yapısının getirisi olan erkek egemenliği kadınların iş 

yaşamına girişinden ücretlendirilmesine, terfiden işten ayrılmasına kadar birçok durumda, birkaç 

adım geride kalmasına sebep olmuştur. Çalışma hayatında yaşanan bu eşitsizlik kadının iş 

bulamamasına ya da erkeklerle eşit düzey bir işte çalışmasına rağmen daha düşük ücret almasına 

neden olabilmektedir. Günümüzde toplumsal yapıdaki mevcut toplumsal cinsiyet yargıları sadece 

kadın ve erkekleri birbirinden farklılaştırmamakta aynı zamanda ciddi eşitsizliklerin ve 

haksızlıkların yaşanmasına sebep olmaktadır. Erkeklerle eşit düzeyde işi icra etmelerine rağmen 

kadınların erkek çalışanlarla arasında görünmez bir “cam tavan” oluşmakta ve kadın çalışanlar bu 

engeli aşma mücadelesinde kalmaktadır. Yaşanılan bu sorun çalışma hayatında “cam tavan 

sendromu” olarak ifade edilmektir. Özellikle işe alınma aşamasında kadınlara yönelik ayrımcılığın 

bir türü olarak “görünümcülük ayrımcılığı” karşımıza çıkmaktadır. Estetik emek olgusu 

çerçevesinde ifade edilen bu ayrımcılık işe alınma aşamasında erkeklere kıyasla kadın çalışanlara 

iyi görünmek ve çekici olma açısından daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Bu çerçevede çalışma 

hayatında erkeklerin yanı sıra hemcinslerinin de baskı ve psikolojik tacizine (mobbing) maruz kalan 

kadın çalışanlar, iş hayatında zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, yoğun iş stresiyle birlikte 

tükenmişlik sendromu da yaşamaktadırlar. 

Bu çalışma ile kadınların iş hayatında eşit olmayan davranışlardan kaynaklı yaşadığı sorunlar teorik 

çerçevede incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda işgücü piyasasında var olmaya çalışan kadınların 

yaşadığı sorunlar hukuki boyutu ile ele alınarak, toplumdaki eşitsizliğe farkındalık oluşturulmak 

amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet eşitsizliği, Kadın istihdamı, Çalışan kadın sorunları, Cam tavan 

sendromu 

 

Abstract 

The struggle for existence and equal treatment of women in business life has been going on for 

centuries. In the labor market, women are struggling to stand against many difficulties and obstacles 

as well as being employed. Male sovereignty, which is the result of patriarchal social structure, has 

caused a few steps to be left behind in many cases, from women's admission to work life, from 

promotion to dismissal. This inequality in working life can cause women not to find a job or to have 

a lower wage despite having an equal job with men. Today, current gender stereotypes in social 

structure not only differentiate between men and women but also cause serious inequalities and 

injustices. Even though women perform equally well with men, there is an invisible glass ceiling 

between women and men and women are struggling to overcome this obstacle. This problem is 

experienced as “glass ceiling syndrome”. Especially in the recruitment phase, discrimination 

discrimination appears as a form of discrimination against women. This discrimination, which is 

expressed within the framework of the concept of aesthetic labor, imposes more responsibility for 

women employees in terms of looking good and being attractive compared to men in the 

recruitment phase. In this context, women employees who are exposed to oppression and 
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psychological harassment (mobbing) in their working life as well as their fellow men, try to cope 

with the difficulties in business life, and they experience burnout syndrome with work stress. 

In this study, the problems experienced by women due to unequal behaviors in business life have 

been studied in the theoretical framework. The problems experienced by women who are trying to 

exist in the labor market are addressed in a legal dimension and it is aimed to raise awareness on 

inequality in society. 

Keywords: Gender inequality, Women employment, Working women problems, Glass ceiling 

syndrome. 

 

Giriş 

Eşitlik bireyin bütün yeteneklerini tam ve özgürce geliştirebilecekleri toplumsal ortamın 

yaratılması, bu ortamın önündeki bütün toplumsal ve siyasal engellerin ortadan kaldırılması olarak 

tanımlanmaktadır. Eşitsizlik ise, önlenebilir ve önlenebilir olması nedeniyle gereksiz ve aynı 

zamanda adil olmayan bir farklılıktır. Bu sebeple kadın ve erkek arasındaki genetik, fizyolojik ve 

biyolojik özeliklerinden kaynaklanan farklılıklar eşitsizlik çerçevesinde ele alınmamalıdır 

(Demirgöz Bal, 2014: 16). Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanununun eşit davranma ilkesine ilişkin 5. 

Maddesinde, “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, 

mezhep ve benzeri sebeplere dayanılarak ayırım yapılamaz” hükmü ile ilk kez özel bir hükümle 

ayrımcılık yasakları kapsam açısından ele alınmıştır (4857 Sayılı İş Kanunu, 2003). Söz konusu bu 

hüküm ile işverene çalışanları arasında haklı bir sebep olmadıkça ayrım yapmama ve eşit 

muamelede bulunma yükümlülüğü getirilmektedir (Kılkış, 2011:389). Ancak işverenin işçileri 

arasında kıdem, yaş, tecrübe, öğrenim gibi nedenlerle ayrım yapması olası bir durum olup, bu 

durum eşit davranma borcuna aykırılık oluşturmamaktadır (Güven ve Aydın, 2010:156).  

Çalışma hayatında işverenin iş sözleşmesinden kaynaklı eşitlik ilkesinden uzaklaşması, 

çalışanın problem yaşamasına sebep olabilmektedir. Özellikle kadınların yaşadığı, üst düzey 

yönetim kadrolarına yükselme eşitsizliği olarak kabul edilen cam tavan sendromu, işveren 

tarafından uygulanan mobbing (yıldırma) davranışı ya da örgüt içi adaletsizlikten kaynaklı 

tükenmişlik sendromu yaşanılan önemli bir sorunlar arasındadır (Özbucak Albar, 2018: 636). 

Çalışma hayatında kadınların yaşadığı en önemli sorunlarından biri olan eşitsizlik, her daim 

kadınların mücadele etmek zorunda bırakıldığı bir sorun olması sebebiyle, bu çalışma ile amaçlanan 

günümüzde iş hayatında kadınların maruz kaldığı ayrımcı muamelelere dikkat çekerek, yaşanan 

sorunlara farkındalık yaratmaktır.  

Çalışma Hayatında Cinsiyet Eşitsizliği 

Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik 

özelliklerinden oluşan atfedilmiş bir statüdür. Cinsiyet ayrımcılığının iki şekli bulunmaktadır. İlki 

olan doğrudan cinsiyet ayrımcılığı, bir kişinin bir kadına cinsiyetini esas alarak bir erkeğe 

davrandığından ya da davranacağından daha olumsuz davranmasıdır. Diğeri ise dolaylı cinsiyet 

ayrımcılığı olup, eşitlikçi gözüken davranış ve uygulamalardan sonra kadın üzerinde ayrımcı etkiler 

yaratma olarak ifade edilebilmektedir (İncaz, 2011: 27-28). Örneğin personel gereksinimini 

karşılamak için verilen bir iş ilanında, sadece erkek adayların başvurmasının istenilmesi, ücretlerde 

erkekler lehine bir fark olması, kadınların hamilelikleri gerekçe gösterilerek işten çıkarılmaları gibi 

uygulamalar doğrudan cinsiyet ayrımcılığını işaret ederken; yeni işçi alımlarında küçük çocuğu olan 

annelerin tercih edilmemesi, işletmenin işten çıkarılacaklar listesinin başında daha çok yarı zamanlı 

işçi olarak çalışan kadınların yer alması ya da çok fazla seyahat gerektiren işlerde bekâr kadınların 

tercih edilmesi ise dolaylı cinsiyet ayrımcılığını örneklendirmektedir (Dalkıranoğlu ve Çetinel, 

2008: 279-280). 

Çalışma hayatında kadınlara yönelik eşitsizliğe ilişkin süreç içerinde ulusal ve uluslararası 

yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ulusal düzenlemelerin başında Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 

4857 Sayılı İş Kanunu gelirken, uluslararası düzenlemelerin başında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 

olan “Kadınlara Karşı Tüm Ayrımcılık Biçimlerinin Kaldırılması Sözleşmesi” ve bu konudaki 

Avrupa Birliği Yönergeleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri gelmektedir (Özbucak 

Albar, 2019: 276; İleri, 2016: 144). Anayasamızın 10. Maddesi ile “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, 
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siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetmeksizin kanun önünde 

eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla 

yükümlüdür” denilmiştir (T.C. Anayasası, 1982). 4857 Sayılı İş Kanununun eşit davranma ilkesine 

ilişkin 5. Maddesinin 3. Ve 4. Fıkrasına göre ise, “İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin 

sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, 

uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı 

işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret 

kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük 

bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz” hükmüne yer verilmiştir (4857 Sayılı İş Kanunu, 2003). 

Çalışma Hayatında Kadınların Yaşadığı Sorunlar 

Kadınların işgücü piyasasında yer almalarında cinsiyet faktörüne bağlı olarak bazı sorunlar 

yaşanmaktadır. Temelinde eşitsizlik olan bu sorunlar arasında eğitim ve mesleki eğitimde, iş bulma 

ve yükselmede, ücretlendirmede ve sosyal haklardan yararlanmada yaşanılan eşitsizlikler ile cinsel 

taciz yer almaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005:206-207). Genel olarak kadınların işgücüne 

katılmalarında karşılaştıkları eşitsizlikleri işe alınmada, terfide ve ücretlendirmede olmak üzere 

sınıflandırabiliriz.  

Kadınlar öncelikle iş hayatına girerken sorun yaşamaktadırlar. Aile ilişkileri incelenerek, 

evli ve çocuk sahibi olması önemli bir eleme sebebi olabilmektedir. Ayrıca kadınların doğum öncesi 

ve sonrası izin kullanma hakları ile kendilerine doğum ödeneği sağlanması da işgücü dışında 

kalmaları açısından önemli bir kriterdir (Alparslan vd.,2015:70). Günümüzde hizmet sektöründe yer 

alan işletmelerin rekabetle mücadelesinde artan öneme sahip olan estetik emek kavramı da özellikle 

kadınların yaşadığı ayrımcılığın farklı bir görünümüdür. Kadınların bedenlerinin estetik görünümü, 

işverenler tarafından şekillendirilerek bir rekabet avantajı sağlanmaktadır. İşverenler özellikle işe 

alma aşamasında, sonrasında ise eğitim, izleme, ödüllendirme vb. süreçlerde çalışanlarının 

kapasitelerini bilinçli olarak harekete geçirmekte ve ticari menfaatleri doğrultusunda bireyleri 

metalaştırmaktadır. Müşteri ile yüz yüze doğrudan iletişim kuran çalışanların fiziksel görünümü, 

hizmetin sunulmasında bütünleyici bir öğe olarak görülmektedir. Müşteriyi cezbetme çabası 

içerisinde metalaştırılan estetik emek, bedenin ticarileşmesiyle değişim göstermektedir 

(Çetin,2009:78-81). 

Kadınların terfi sürecinde ortaya çıkan eşitsizlik ise, cam tavan kavramının ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır (İncaz, 2011:30). Cam tavan sendromu, “yetenekleri ve başarılarını dikkate 

almaksızın azınlıkları ve kadınları işletmenin üst basamaklarına çıkmaktan alıkoyan, görünmez ve 

kırılmaz engeller” olarak ifade edilmektedir (Cotter vd., 2001:656). İş hayatında kadınların üst 

yönetici pozisyonlarına gelememelerinin altında yatan üç engel olduğu belirtilmektedir. Bu engeller 

ise şunlardır (Örücü vd., 2007:119-120); 

1. Erkek yöneticiler tarafından konulan engeller; Kadınlara yönelik kişilik, kararlılık ve 

azim açısından olumsuz geliştirilen önyargılar sonucu, erkek yöneticiler kadınların üst düzey işleri 

yapamayacağı ve yetersiz kalacağı düşünmektedir. Bu tip önyargıların yanı sıra erkekler tarafından 

oluşturulan diğer engeller ise kadınlarla iletişim kurmanın zor olduğu ve erkeklerin gücü elde tutma 

isteğine yönelik ayrımcı bakış açısıdır. 

2. Kadın yöneticiler tarafından konulan engeller; kadınların hemcinslerine karşı 

sergiledikleri önyargılı tutumlar, kendini referans alma yanılgısı ve kraliçe arı sendromuyla 

açıklanmaktadır. Kendini referans alma yanılgısı, kadınların bilinçaltındaki “Ben bu noktaya nasıl 

geldiysem onlar da gelebilir” düşüncesinden hareketle ortaya çıkmaktadır. Kraliçe arı sendromu ise, 

kadınların birbirlerini çekememelerinden kaynaklanan ve en üst yönetim pozisyonunda tek kadın 

olma başarı ve ayrıcalığı paylaşmama ve kendi konumunu koruma isteğidir. 

3. Kişinin kendi kendine koyduğu engeller; Toplumsal değerleri sorgulamadan benimseme, 

iş- aile çatışması ve suçluluk duygusuyla başa çıkamamak, özgüven eksikliği, kararsızlık ve kadının 

çalışma hayatında olmasına ilişkin negatif önyargıları kabul etmesinden kaynaklanmaktadır.  

İşgücü piyasalarında çalışan erkekler ile kadınlar arasında ortaya çıkan ücret farklılıkları üç 

farklı ayrımcılıktan kaynaklanmaktadır. Bunlar (Özkan ve Özkan, 2010:95-96); 
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1. Dağılım Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: Kadınların farklı işlere ve farklı kurumlara (düşük 

ücretli kurum ve işler) yönelmelerinden kaynaklı ücret farklılıklarıdır. Bu durumda ayrımcılık işe 

alma sürecinde başlayıp, terfi ettirme sürecinde de devam etmektedir.  

2. İşten Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: bir kurumda kadın çalışanların aynı işi yaptıkları halde 

erkek çalışanlardan daha düşük ücret almaları durumudur. 

3. Değersel Kaynaklı Ücret Ayrımcılığı: Erkek işi olarak kabul edilen ve erkek ağırlıklı 

olarak çalışılan sektörlerde kadın çalışanların işin gerektirdiği özelliklere sahip olmasına rağmen, 

sektöre erkeklerin egemen olması nedeniyle kadınların erkeklerden daha düşük ücret almaları 

durumudur.  

 

Sonuç 

Eşitlik kavramı toplumsal ilişkilerin her aşamasında istenilen ve aranılan bir olgu olup, 

adaleti temsil etmektedir. Olmaması ya da ihlal edilmesi hali ise haksızlığı, adaletsizliği, çatışmayı 

ve içerisinde gizli bir mücadeleyi de barındırmaktadır. İş hayatında kadın ve erkeğin eşit temsil 

edilmesi, kaynaklardan ve fırsatlardan eşit ve adil bir şekilde yararlanması, karar alma süreçlerine 

eşit katılımların sağlaması, eşit ücret ve yan haklara sahip olması günümüzde kadınların çalışma 

hayatlarındaki temel mücadele konularını oluşturmaktadır. 

Bu konuda yapılan çalışmalarda, işverenlerde hâkim olan görüşe göre “genellikle kadınların 

geçici olarak çalıştıkları, erkeklere oranla kendilerini daha az işlerine verdikleri, olası hamilelik ve 

ev işleri sebebiyle terfi ettirilmemeleri, özellikle üst yönetim basamaklarına getirilmemeleri görüşü 

yaygındır. Kadından önce anne ve eş olarak toplumsal rolleri üstlenmesi beklenmekte olup, mesleki 

başarı ve kariyer ikinci planda sıralanmaktadır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 208). Kadının çalışma 

hayatında hak ettiği yeri alması, işgücüne aktif bir biçimde katılması ve yönetimde söz sahibi 

olması için öncelikle toplumsal önyargılarla mücadele etmesi gereklidir. Kadına bakış açısının 

toplumun geleceğini nitelendirdiği düşünüldüğünde, çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliği sadece 

kadının değil toplumun bir sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kuşkusuz ki kadınların çalışma hayatında konum ve statülerinin eğitim destekli 

güçlendirilmesi, onlara erkeklere tanınan haklarla eşit fırsatlar tanınması ve biyolojik farklılıklarının 

iş hayatında negatif bir ayrımcılık teşkil etmemesi yönünde toplumsal algının değiştirilmesi, 

çalışma hayatında kadınların mağduriyetinin sona erdirip, yaşam kalitelerini yükselterek insan 

onuruna yakışır bir iş çevresini mümkün kılacaktır. 
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FARKLI SOSYO KÜLTÜREL YAPILARDA ETNİSİTE VE 

KÜLTÜRE DAYALI AİDİYET ALGISINA BAĞLI OLARAK 

ÇOKKÜLTÜRLÜ 

POLİTİKALARIN ORTAYA ÇIKIŞI 

THE EMERGENCE OF MULTICULTURAL POLICIES DEPENDING ON 
MIGRANT GROUPS’ETHNICITY AND CULTURAL 

SENSE OF BELONGING 
 

Barış ÇAĞIRKAN 

Arş. Gör., Bitlis Eren Üniversitesi 

 

Özet 

Günümüz toplumlarının en temel özelliği çokkültürlü bir yapıya sahip olmasıdır. Özellikle 

küreselleşme, mobilizasyon, kitle iletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler toplumsal 

aktörlerin ve grupların daha fazla çokkültürlü topumlar içinde yaşamalarına neden olmuştur. 

Kymlicka’ya göre kültürel çeşitliliğin iki genel kalıp üzerinde tartışmak mümkündür. Birinci 

durumda kültürel çeşitlilik, daha önce özyönetimli ve belli bir toprak parçası üzerinde yoğunlaşmış 

kültürlerin geniş bir devlet çatısı altına sokulmasından doğar. Diğer durumda ise kültürel çeşitliliğin 

kaynağı belirli bir devlet içinde birden fazla ulusun yan yana yaşamasıdır; burada ulus, belirli bir 

toprak parçası ya da yurtta yaşayan, ayrı bir ortak dili ve kültürü olan, az ya da çok kurumsal olarak 

olgunlaşmış, tarihsel bir cemaat anlamına gelir. 

Göç ve göçmen politikalarında yaşanan en büyük değişim 1970’li yıllarda olmuştur. Önceki 

dönemlerde göçmen gruplardan beklenen kendi özgün geçmişlerini terk etmeleri ve tamamen 

mevcut kültürel normları özümsemeleridir; ancak özellikle Kanada ve Amerika’da ilk olarak ortaya 

çıkan çokkültürlü siyasaların amacı göçmen grupların etnik, dilsel, dinsel geçmişlerinden tamamen 

vazgeçmeden ana akım topluma aidiyet inşa etmelerine imkân verebilmesidir. Modood 

çokkültürcülüğün çok teriminin nihai anlamını, çeşitli duyarlılıklara, ihtiyaçlara ve önceliklere 

cevap verebilecek belirli siyasalar ve siyasalardan oluşan yapılar oluşturulması suretiyle çokkültürlü 

kurumsal düzenlemeler yapılması olarak açıklamıştır. Bu düzenlemeler göçmen grupların kültür 

temelli bir aidiyet inşa etmelerine olanak sağlar. Ancak bir kısım özel hallerde kültüre dayalı aidiyet 

inşa edebilmeleri için çokkültürlü siyasa uygun değildir. Bu durumda bazı göçmen gruplar 

kendilerini kan esasına göre tanımlarlar. Bazı toplumlarda aidiyeti belirleyen kültür değil, soydur. 

Örneğin bütün hayatlarını başka bir toplum içinde geçiren ve tek bir kelime bile anadilini 

konuşamayan etnik bireyler otomatik olarak kan esasına bağlı olarak kendi etnik ulusunun 

vatandaşlığına hak kazanırken, bütün hayatlarını farklı ulus içinde geçiren ve o ulusun kültürüne 

tamamen asimile olmuş göçmenlere vatandaşlık hakkı tanınmamaktadır. Bu bağlamda göçmen 

grupların kültüre dayalı bir aidiyet oluşturmaları mümkün değildir. 

 

Anahtar Kelimeler: Göçmen, Çokkültürcü politikalar, Aidiyet, Ulus. 

 

 

 

Abstract 

The most fundamental feature of contemporary societies is that they have a multicultural social 

structure. Especially the developments in the area of globalisation, mobilisation, mass 

communication and transportation have caused social actors and groups to live in more 

multicultural societies. According to Kymlicka, it is possible to discuss two general patterns of 

cultural diversity. In the first case, cultural diversity arises from the fact that the cultures, which 

were previously self-governed and focused on certain land, are administrated under the state. In the 

other case, the source of cultural diversity is that more than one nation lives together in a particular 
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state; in this interpretation the nation means a historical congregation, more or less institutionalised, 

having a separate common language and culture and living in a particular territory. 

The significant change in migration and immigration policies was in the 1970s. In the previous 

periods, the immigrant groups had to abandon their original backgrounds and fully absorb existing 

cultural norms; however, the aim of multicultural politics, especially in Canada and the United 

States, is to enable immigrant groups to build a sense of belonging to the mainstream society 

without abandoning their ethnic, linguistic and religious backgrounds. T. Modood has explained the 

ultimate meaning of the multi-concept of multiculturalism that the creation of multicultural 

institutional arrangements by establishing structures consisting of specific policies and these 

policies can respond to various sensibilities, needs and priorities. These arrangements allow 

immigrant groups to build a culture-based sense of belonging. However, in some cases, the 

multicultural policy is not suitable for building a culture-based sense of belonging. In this case, 

some immigrant groups define themselves by their blood. In some societies, it is not the culture that 

determines belonging, and it is the ancestry. For example, ethnic individuals who spend all their 

lives in another society and who do not speak a single word of their mother tongue are 

automatically entitled to the citizenship of their ethnic nation on the basis of blood, while 

immigrants who spend their entire lives in different nations and are completely assimilated to the 

culture of that nation are not granted citizenship. In this context, it is not possible for immigrant 

groups to create a culture based on the sense of belonging. 

Keywords: Migrant, Multicultural policies, Sense of Belonging, Nation. 

Giriş 

Farklı grupların bir arada yaşaması ve toplumsal hayatta karşılaşmaları sadece 20.yy. da ortaya 

çıkan bir durum değildir. Tarih boyunca özellikle imparatorluk tarzı siyasi örgütlenmelerin yoğun 

olarak görüldüğü dönemlerde farklı din, dil, etnik kökenden topluluklar aynı mekân ve toplum 

yapısı içinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Siyasi örgütlenmeler farklılıkların nasıl ele alınacağını da 

belirlediği için toplumsal hayatta meydana gelen değişmeler siyasi örgütlenme tarzlarını ve 

dolaysıyla farklı etnik köken, dil, din gibi farklılıklara sahip olan toplulukların nasıl 

değerlendirileceğini de belirler. 

Bütün bu değerlendirmelere rağmen tarih boyunca insanların farklılık olarak gördükleri ya da bu 

durumu temellendirirken dikkate aldıkları temel farklılık unsurları değişmiş, ancak farklı olmak 

durumu ya da farklılıkların karşılaşması durumu özünde hiç değişmemiştir. Bu durumda 20.yy’da 

farklılıkların bir arada yaşamasına yönelik tartışmaların ortaya çıkması ve sonrasında özellikle 

‘yapma devletler’ (madeup countries) olarak da adlandırılan (Amerika Birleşik Devletleri ve bazı 

İskandinav Ülkeleri) ülkelerin çokkültürlü siyasetler üretmeye başlamaları 20. yüzyılı diğer 

dönemlerden ayırmıştır. Bu siyasaların siyasetçiler tarafından üretilmeye başlanmasının altında 

yatan nedenler “20.yüzyıl içerisinde yaşanan Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, ekonomik krizlerin 

patlak vermesi, ülkeler ve kıtalar arası yaşanan zorunlu/gönüllü göçler, iletişim, teknoloji ve ulaşım 

alanında meydana gelen olağanüstü değişimler gibi daha farklı birçok neden sayılabilir (Başaran, 

2017: 239). Yaşanan tüm bu değişmeler içinde yaşadığımız dünyanın görüntüsünü ve algısını 

tamamen farklılaştırmaya yetmiştir. 

Çokkültürcülük 

Çokkültürcülük kavramı ilk tartışılmaya Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi 

ülkelerde olması bir rastlantı değildir. Bu ülkeler hem toplumsal hem de siyasi yönden bu 

tartışmaları kaldırabilecek imkanlara sahiptir. Bu tartışmalar 1990’lı yıllarda başladıktan sonra 

günümüze kadar devam etmiş ve en nihayetinde farklı bakış açıları ortaya konulmuştur. Bu durum 

çokkültürcülüğü tanımlaması zor bir kavram olarak karşımıza çıkarmaktadır. Ancak yine de en 

genel ifadeyle çokkültürcülük, kültürel farklılıkların biraradalığını açıklamaya çalışan bir 

yaklaşımdır. Bir diğer çokkültürcülük tanımlaması da dil, din, etnisite, kimlik, cinsiyet temelli 

olabilecek farklılıkların bir arada, tek ya da egemen bir kültürün baskısı altında olmadan, herkesin 

dilediği hayatı yaşayabilmesini öngören normatif yaklaşıma verilen addır. Willet ise 
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çokkültürcülüğü etnik temelli merkezciliği, homojen toplum algısını reddeden sosyal, siyasal ve 

kültürel bir hareket olarak genel geçer geleneklerin dışında, farklı düşünme, yaşayış, ideolojilere 

saygı göstermeyi temel alan bir kavram olarak tanımlamıştır. 

Kymlicka (1998: 48) “çokkültürcülük kavramına ilişkin açıklamasında ise etnik kimliğe vurgu 

yaparak; göçmenlerin herhangi bir önyargı veya ayrımcılık korkusu yaşamaksızın, etnik 

geçmişlerini gizlemeden topluma dâhil olabilmelerine” imkân veren siyasaların üretilmesi sürecine 

dikkat çekmiştir. Çokkültürcülük tartışmaları üzerine fikir üreten birçok düşünür, kültürel kimliği 

etnisite ya da din bazlı olarak görmektedir ya da kültürel kimlik denildiğinde bir ülkede yaşayan 

azınlıkların kültüründen bahsedildiği görüşüne odaklanmaktadır. “Çokkültürcülüğün hem normatif 

hem de pragmatik gerekçesi toplumsal aktörlerin önem verdikleri ve gerek birey uğruna gerekse 

toplumsal kaynaşma, bütünleşme veya yurttaşlık uğruna görmezden gelinemeyecek olan 

damgalanmış veya toplumun kıyısına itilmiş kimliklerin, aidiyet algılarının hakları olan saygıyı 

görme” ihtiyacıdır (Modood, 2007: 167). Çokkültürlü toplum yapısına sahip olan ana akım 

toplumlarda göçmen topluluklardan beklenen şey dahil oldukları yeni toplumun siyasi kültürüne 

katılmaya gönüllü olmalarıdır; bunu yaparken de kendi kökenlerinden getirdikleri kültürel, etnik 

veya dinsel yaşam tarzlarından vazgeçmek zorunda kalmamaları önemlidir (Taylor, 1996). En 

nihayetinde yaşam şeklimiz gerek içine doğmuş olduğumuz topluluk gerekse kendi tercihlerimizin 

bir bütünüdür. Toplumsal aktörlerin yaşam şeklini bu değişkenlerden bağımsız olarak ele almak 

mümkün değildir.  

Toplumsal aktörler bir toplum veya topluluk içine doğduklarında kimlik, aidiyet, etnisite gibi 

algılarını hazır bulurlar. Belirli bir yaşa kadar dar bir sosyal çevreye sahip olan toplumsal aktörler 

farklı kimlik, aidiyet ve etnisite algısına sahip bireylerle karşılaşmaları son derece düşük ihtimalli 

bir durumdur. Bu bağlamda toplum/topluluk içinde hazır buldukları ve sosyalizasyon süreçleri 

sonucunda içselleştirdikleri kimlik, etnisite ve aidiyet algılarından vazgeçmek konusunda kolay 

kolay gönüllü olmazlar. Bu durum da özellikle çokkültürlü yapıya sahip toplumlarda farklı etnisite, 

kimlik ve aidiyet algısına sahip olan bireylerin/grupların ana akım toplumla bütünleşmesini 

sağlamak ve bir uyum içinde bu grupların/bireylerin varlığını sürmek için çokkültürlü siyasaların 

üretilmesi bir zorunluluk halini almıştır. 

Çokkültürlü politikaların ortaya çıkışı 

Toplumsal aktörler içine doğdukları toplumsal yapıya bağlı olarak sosyalizasyon süreçlerine dahil 

olurlar. Bu sosyalizasyon süreçleri sonucunda da kimlik ve aidiyet algılarını inşa ederler. Kimlik ve 

aidiyet algısı inşası bu bağlamda toplum yapısına ve bu yapı içerisinde en önemli toplumsal kurum 

olan siyasetten ve dolayısıyla da siyasi örgütlenme şeklinden önemli ölçüde etkilenir. Özellikle 

21.yy. yükselişe geçen ulus ötesi göçler küresel çapta bir mobilizasyon süreci başlatmıştır. Genel 

olarak “bütün toplumlar giderek daha fazla çokkültürlü ve sınırlar arasında daha geçirgen bir yapıya 

doğru değişim göstermektedir. Toplumların geçirgen bir yapıya sahip olmaları ulus ötesi göçlere 

daha açık duruma gelmeleri” anlamına gelmektedir (Taylor, 1996: 82). Değişen bu mobilizasyon 

süreci aynı zamanda sosyalizasyon sürecinin niteliğini de değiştirmiştir. Toplumsal aktörler yer, 

zaman ve mekândan bağımsız olarak sosyalizasyon süreçlerine dahil olabilmekte ve anlık olarak 

dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan bireylerle sosyalizasyon sürecine girebilmektedir.  

Çokkültürcülük tartışmaları çerçevesinde daha dar anlamda ele alındığında çokkültürcülüğü bir 

göçmen politikası olarak değerlendirmek mümkündür. Çokkültürcülüğün göçmen politikası olarak 

değerlendirilmesinin nedeni ise çokkültürlü toplum yapısı içine katılan yeni üyelerin, merkezi başka 

yerde bulunan bir diaspora yaşamı sürdürmeleridir (Taylor, 1996: 82). Daha önce de bahsedildiği 

gibi farklı toplulukların birlikte yaşaması yeni bir durum değildir. Tarih boyunca farklı toplum 

yapılarında ve siyasi örgütlenmelerde çokkültürlü toplum yapıları her zaman var olmuştur. Bu 

toplum yapıları içinde altkültür gruplarına yönelik farklı politikalar geliştirilmiştir. Bu politik 

uygulamalar aynı zamanda siyasi örgütlenme içinde çokkültürlülüğe karşı yaklaşımında temeli 

olmuştur. Bu bağlamda, göçmen politikası olarak çokkültürcülük kavramına farklılıkların bir arada 

yaşamasını açıklayan ve deneyimlenmiş iki farklı yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. Bunlardan 

birincisi eritme potası; ikincisi salata modelidir. Bu iki yaklaşım da tarihsel süreçte toplum yapıları 

içinde yaşanan değişimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu politikalar günümüzde en yoğun ulus 
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ötesi göç alan ülkelerin politikaları üzerinden örneklendirilmektedir. Genel olarak bu iki yaklaşım 

ve iki politikadan bahsetmek gerekirse; eritme potası daha çok modern dönemde ulus devlet temelli 

siyasi örgütlenmelerde ortaya çıkan politikalardandır. Eritme potası anlayışı farklı toplulukların tek 

bir kimlik altında, tek bir potada buluşmasını öngören bir tür asimilasyon politikasıdır. Ulus devlet 

tipi siyasi örgütlenmelerde bu tür politikaların ortaya çıkmasının nedeni ise her ne kadar 

çokkültürcülük fikri ile paradoksal görünse de bir toplumda çeşitlilik ne kadar fazla ise birliğe ve 

uyuma duyulan ihtiyaç da o oranda artmaktadır. Toplumsal yapı içinde bireylerin birbirleriyle zayıf 

bağlarla ilişki içinde olması toplumlarda farklılığın tehdit unsuru olarak görülmesi ve farklı 

grupların birlikte yaşamak istememe ihtimalini yükseltmektedir (Parekh, 2006: 196). Bu durumda 

ana akım toplum içinde bulunan diğer toplulukların kökenlerinden getirdiği veya sonradan edindiği 

tüm farklılıklardan vazgeçerek ana akım toplumun genel yapasına uygun olarak eriyip tek bir 

potada buluşmalarını beklemektedir. Bu dönemde “çokkültürcülük” olarak adlandırılan bu durum 

“özü itibariyle toplumda her türlü tekdüzelik, birlik ve ortaklığı bozan ‘çeşitlilik” olgusuna’ vurgu 

yapmaktadır (Canatan, 2009: 80). 

Salata modeli ise daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen değişmeler sonucunda, 

toplumsal aktörlerin farklılıklarını inkâr etmeden toplumsal yapıya dahil olmasına imkân tanıyan bir 

çokkültürlü politika olarak ortaya çıkmıştır. Salata modelinde toplumsal aktörler kökenlerinden 

getirdikleri farklılıklardan vazgeçmeden ve ana akım toplum tarafından vazgeçmeye gönüllü 

olmaları beklenmeden toplumsal manzaraya dahil olabilme imkanına sahip olabilmektedirler. Salata 

modeli tüm farklılıkların korunarak toplumsal yapıda bir uyum ve bütünleşmeyi mümkün 

kılmaktadır. Bu bağlamda salata modeli eritme potası ile kıyaslandığında çok kültürcü politikaların 

ortaya çıkmasında önemli bir anlayış değişikliğini göstermektedir (Vatandaş, 2002: 16-30) 

Çokkültürlülüğün en önemli kaynağını göçmenler ya da göçmen kökenli azınlıklar oluşturmaktadır 

(Canatan, 2009: 80). Farklı etnik, dinsel, dilsel vb. kökenlerden gelen grupların yansıttığı kültürel 

çeşitlilik, çoğunlukla bireysel olarak başlayan ve aile birleşimleriyle devam eden uluslararası göçten 

doğmaktadır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan bir seri göçün ürünü olan bu 

“yeni” azınlıklar, farklı Avrupa ülkelerinde değişik biçimlerde tanımlanmaktadırlar (Entzinger, 

1984: 166-67). Farklı şekillerde toplumsal manzaraya dahil olan bu gruplar benzer taleplerde 

bulunarak ana akım toplum içinde varlıklarını sürdürmeye çabalamışlardır. Bu çabalar vesilesiyle 

siyaset kurumu üzerinde baskı kurarak birtakım haklar elde etmişlerdir. Bu süreçte çokkültürcülük 

kavramı üzerinden bir tartışma yaşanmış ve sonucunda bu kavrama eleştirel bakan aydın ve 

siyasetçilerin görüşleri incelendiğinde belirli tez ve argümanları öne sürdükleri görülmüştür. Bu 

argümanları Canatan (2002: 331) şu şekilde sıralamıştır: 

1. Çokkültürlü toplum, farklı etnik gruplar arasında kültürel çatışmaları beraberinde getirmektedir. 

Bu çatışma beklentisinin gerisinde kültürlerin uzlaşması mümkün olmayan çelişkiler taşıdığı fikri 

yatmaktadır. 

2. Kültürel farklılıklar, etnik grupların yerleşik topluma uyumuna ve entegrasyonuna engel 

olmaktadır. Göçmenler, kendi kültürlerine aşırı bağlılıklarından dolayı, kendilerini toplumdan 

dışlamaktadır. 

3. Batı kültürü, örnek ve üstün bir kültürdür. Diğer kültürler, Batı toplumlarına katkı da bulunmak 

bir yana hem yerleşik topluma hem de göçmen gruplara sorunlar çıkarmaktan başka bir işe 

yaramamaktadır. 

4. Entegrasyon sorunu, göçmenlerin tam veya sınırlı oranda asimilasyonu ile çözülebilir. 

Göçmenlerin ve azınlıkların özellikle kamusal alanda egemen değer ve normlara uymaları 

zorunludur. 

Bu argümanlar incelendiğinde dört argümanın temelinde altkültür gruplarının ana akım topluma 

aidiyet algısı inşa sürecinde farklılıklarından vazgeçmeye gönüllü olmaları beklentisi vardır. Bu 

bağlamda toplumsal aktörler kendi inşa ettikleri aidiyet ve kimlik algısından ziyade ana akım 

toplum tarafından hazır halde sunulan kimlik ve aidiyet algılarını benimsemeleri ana akım toplumla 

bütünleşmede önemli konumdadır. Ancak bu durumda farklı kökenlerden gelen topluluklar ana 

akım toplum içinde ayrılıkçı hareketler içinde bulanabilirler veya ana akım toplumla bütünleşme 

noktasında istekli olmayabilirler. Ulus ötesi göçler çağımızın bir gerçeği olarak karşımızda olduğu 
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sürece çokkültürlü toplum yapısına sahip olan toplumlar ve farklılıklara sahip olan ve farklılıklarını 

sürdürme noktasında istekli olan grupların ana akım toplumla bütünleşme ve uyum sürecini 

tamamlamasında kolaylık sağlamada etkili politikalara ihtiyaçları olacaktır. Örneğin Kanada’da 27 

Haziran “Kanada Çokkültürlülük Günü” olarak kutlanmakta ve ayrıca Kanada’da “Vatandaşlık, 

Göçmenlik ve Çokkültürlülük Bakanlığı” bulunmaktadır. 

Sonuç 

Çokkültürcülük tartışmaları ilk ortaya çıktığı dönem olan İkinci Dünya Savaşı sonrası aynı zamanda 

göç, göçmenlik ve göçmenlerin uyum ve bütünleşme süreçlerinin tartışılmaya başladığı dönemdir. 

Bu bağlamda çokkültürcülük ve göç/göçmen tartışmaları ayrı ayrı ve bazı özel durumlarda aynı 

kavramlar üzerinden yapılmıştır. Örneğin çoğulculuk hem göçmenlik hem de çokkültürcülük 

tartışmalarında farklı anlamlarda bazı durumlarda da aynı anlamda kullanılmıştır. Çokkültürlü bir 

toplumun siyasi yapısı nasıl olmalıdır sorusu, çokkültürcülük tartışmaları arasında çokkültürlülük 

ve çokkültürcülük üzerine düşünen birçok ismin ihmal ettiği bir konu halini almıştır. Çokkültürlü 

toplum yapıları hemen hemen tarihin her döneminde var olmasına rağmen çokkültürlü siyasaların 

ortaya çıkışı daha çok İkinci Dünya Savaşı sonrasında olmuştur. Bu durum bir rastlantı olmaktan 

daha çok toplumsal yaşamda meydana gelen değişimlerle ilintili olmuştur. Bu döneme kadar ulus 

devlet anlayışının hüküm sürdüğü siyasi örgütlenmeler etkili olurken; İkinci Dünya Savaşından 

sonra çoğulculuğu temel alan siyasi örgütlenmeler etkili olmaya başlamıştır. Toplumsal aktörlerin 

artan mobilizasyon süreçleri ve değişen sosyalizasyon süreçleri sonucunda kimlik ve aidiyet algıları 

değişmiştir. Artan kitle iletişim ve ulaşım teknolojileri toplumsal aktörlerin zaman, mekân ve yer 

algılarını değiştirmiş ve bu durum sonucunda birey olarak toplumsal aktörler kimlik ve aidiyet 

algılarını yeniden tanımlamak zorunda kalmıştır. İlk olarak kimlik ve aidiyet algısı inşa sürecinin 

değişimi ve yeni faktörlerin bu inşa sürecine dahil olması, toplumsal aktörler için inşa sürecinin 

kaotik bir hal alması anlamına gelmiştir. 

Toplumsal yapı içinde bireylerin kimlik ve aidiyet algısı inşa sürecini belirleyen en önemli 

faktörlerden birisi de siyaset kurumu olmuştur. Siyasi yapılar toplumsal aktörlerin düzen içinde 

yaşamalarını sağlayan kuralları belirleyen bir kurum olduğu için bu düzenin hangi kurallara göre 

sağlanacağı önemli bir durumdur. Aynı zamanda siyasi örgütlenmeler yaşanan değişimlerden en 

fazla etkilenen ve kendisini bu değişimlere göre yeniden düzenleyen yapılar olduğu için toplumsal 

yaşamda meydana gelen en küçük değişim ilk olarak kendisini siyaset kurumunda belli eder. 

Çokkültürcülük tartışmalara ilk ortaya çıktığından itibaren toplumsal yapı içinde siyaset kurumu bu 

tartışmalara en hızlı dahil olan kurum olmuştur. Farklı kökenlerden gelen topluluklar aynı ana akım 

toplum yapısı içinde varlığını sürdürmesi için ilk başta siyaset kurumunun belirli düzenlemeleri 

yapması gerekmektedir. Bu düzenlemelerde daha çok politikalar aracılığıyla kanun nezdinde 

yapılır. 

Çokkültürlü politikaların ortaya çıkışında etnisite ve kültür temelli kimlik ve aidiyet algılarının 

etkisi İkinci Dünya Savaşından sonra artan ulus ötesi göçler ve kitle iletişim ve ulaşım araçlarının 

toplumsal yapıyı, kimlik ve aidiyet algısını değiştirmiştir. Bu döneme kadar ulus devlet temelli 

siyasi örgütlenmelerin eritme potası politikalarının yerini, daha çok çoğulcu bir anlayışa sahip olan 

salata modeli politikaları almıştır. Bu anlayış değişiminin temelinde farklı dil, din, etnisitelerden 

gelen toplulukların var olabilme taleplerinin artması ve ana akım toplum ile bütünleşme ve uyum 

sürecini kolaylaştırması yatmaktadır. Eritme potasında toplumsal aktörlerin var olan tüm 

farklılıklarından vazgeçerek ana akım topluma dahil olabilmesi mümkünken; salata modelinde 

bireyler kökenlerinden veya sonradan edindikleri tüm farklılıklardan vazgeçmeden ana akım 

topluma dahil olabilmektedirler. Bu sayede bireyler ana akım topluma daha kolay bir şekilde aidiyet 

algısı inşa edebilmektedirler. Böylelikle çokkültürcülük tartışmalarının temel argümanlarından biri 

olan: “çokkültürlü toplum yapıları, farklı etnik gruplar arasında kültürel çatışmaları beraberinde 

getirmektedir” argümanı ile tezatlık göstermektedir. Toplumsal aktörler ana akım topluma aidiyet 

algısı inşa ettikleri için bir çatışma hali ortaya çıkmamaktadır. Bu sayede çokkültürlü politikaların 

ortaya çıkışı etnisite ve kültür temelli olması halinde dahi farklı kökenlerden gelen topluluklar 

ayrılıkçı hareket içine girmemektedirler. Bu politikalar sayesinde farklı kökenlerden gelen gruplar 

toplumsal manzaraya farklı şekillerde dahil olabilme imkânı bulabilmektedirler. 
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Özet 

Bilim ve kültür kavramları arasında doğrudan bir ilişki olmasa da bu iki kavram toplumsal yapı 

içerisinde şekillenen ve anlamı bu yapıya şekillenen kavramlardır. Sosyoloji bir disiplin olarak hem 

kültür hem de bilim kavramını kendisine inceleme nesnesi yapar ve her iki kavramda sosyolojinin 

alt disiplinleri olan kültür ve bilim sosyolojisinin temelini oluşturur. Hem bilim hem de kültür farklı 

noktalarda birbirinin gelişmesi veya değişmesine etki eder. Örneğin cep telefonu bilimsel bir 

faaliyet sonucunda icat edilen ve günümüzde her yerde yaygın olarak kullanılan bir alettir. Cep 

telefonun icat edilmesi toplumsal yapı içerisinde iletişim metotlarını değiştirmiş ve bu değişen 

iletişim tarzları mektup gibi kendine ait üslubu olan, kuralları olan ve en önemlisi kültürel bir değeri 

olan iletişim yöntemini değiştirmiştir. Kültür ve bilim kavramlarının sosyolojik bakış açısıyla ele 

alınmasında etkili olan temel argüman her iki kavramın dönemsel değişmelerden etkilendiğinin ve 

dışsal koşulların her iki kavramı algılamada son derece etkili olduğudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilim, Kültür, Sosyoloji, Bilgi. 

 

Giriş 

Sosyoloji bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıktıktan sonra toplumsal yapı içinde var olan her 

kavramını kendisine inceleme nesnesi olarak almıştır. Toplumsal yapıyı şekillendiren iki kavram 

olan bilim ve kültürü sosyolojinin kendisine inceleme nesnesi olarak alması son derece doğaldır. 

Her iki kavram farklı sosyal bilimciler tarafından farklı anlamlarda ve bağlamlarda kullanılsa da 

sosyolojik yaklaşım ve bakış açısı içinde bu iki kavram özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra 

fazlaca tartışılmıştır. İlk olarak kültür kavramına baktığımızda sosyal bilimciler tarafından 

tanımlanması en zor kavramlardan biri olduğunu görmekteyiz. Kültür toplumsal yapı içerisinde her 

türlü somut ve soyut ögelerin bütünüdür. Örneğin belirli bir mimari tarz ile yapılan eserler maddi 

kültür ögelerini temsil ederken; mâni, ninni, dil ögeleri gibi somut olmayan kültür ögeleri de vardır. 

Bu bağlamda baktığımızda hem somut hem de soyut kültürel ögeler belirli bir toplum içinde ve 

toplumsal yapı ile etkileşim sonucunda oluşurlar. Bu etkileşim kültür kavramını dönemsel 

şartlardan, fiziki şartlardan, toplumsal değişmelerden etkilenmeye açık hale getirmiş olmaktadır. 

Bilim kavramı özellikle İkinci Dünya Savaşında yaşanan gelişmelerden dolayı dışsal etkilere açık 

olan ve Nazi Almanya’sında olduğu gibi bir ideolojinin altında şekillendiği üzerine tartışılmıştır. 

Sosyoloji disiplini içinde dışsal etkilerin bilim anlayışı üzerine etkisini tartışan bazı düşünürler; 

bilimsel faaliyet tarzlarının başarısı veya başarısızlıklarını şekillendiren bilim dışı (toplumsal) 

etkileri araştırma görevini üstlenmişlerdir. Aynı zamanda bilim kavramının toplumsal yapı içinde 

sosyal bireyler tarafından nasıl algılandığı ve hangi amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterdiğinde 

meşru kabul edileceği tartışması yine bilim sosyolojisi içinde önemli bir tartışma konusu olmuştur. 

Bilim sosyolojisi bilimsel çalışmaları yönlendiren her türlü sosyal olguyu, toplumsal kurumları ele 

alarak bilimsel gerçeklik algısını inceler. Bu çalışma kapsamında bilim ve kültür kavramlarının 

sosyoloji disiplini içinde yer edinme süreci tartışılacaktır. Her iki kavramın tartışılmaya başlandığı 

dönemde ortaya konulan argümanlar ele alınacak ve hem bilime hem de kültüre etki eden dışsal 

faktörler üzerinde durulacaktır. 

Kültür ve Sosyoloji: Kültür Sosyolojisi 

Toplumların veya toplulukların içinde bulunduğu tarihsel dönem ve kurumsal yapıları düşünceyi 

etkiler. Karl Mannheim’ın temel argümanı olan bu tez “düşüncenin ve bilginin toplumsal yapıdan 
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bağımsız olmadığını ve toplumsal yapının bir yansıması şeklinde ortaya çıktığını, düşünce 

yapısının, tarihsel, sosyolojik ve kültürel bütünlük içerisinde, oluşum süreçlerini dikkate alarak 

incelemek gerektiğine” vurgu yapmaktadır (Doğan, 2013: 95). Toplumların yapısını şekillendiren 

bütün kurumların altında yatan düşünce aynı zamanda bu kurumların yapısal niteliklerine bağlı 

olarak oluşmaktadır. Düşünce ve eylem karşılıklı olarak birbirlerine etkiler ve değiştirirler. Bu 

durum kültür kavramı içinde geçerlidir. Kültür kavramı sosyal bilimciler için tanımlanması en zor 

kavramlardan biridir. Bunun temel nedeni ise kültür kavramının kendisinin tarihsel ve toplumsal 

şartlardan fazlaca etkilenmesidir. Bu nedenle kültür kavramı ilk ortaya çıktığı andan itibaren 

tarihsel dönem içinde farklı anlamlarda kullanılagelmiştir. Örneğin, “ilk ortaya çıktığında yerleşik 

hayata geçişin bir simgesi olarak hayvanların ve ekinlerin yetiştirilmesi (cultivation)” anlamında 

kullanılmıştır (Grisvold, 1994: 7). Bu kullanımın temelinde; insanoğlunun doğa üzerindeki 

üstünlüğü ve doğayı değiştirebilme gücü yatmaktadır. İnsanlık tarihinde en önemli kırılma noktası 

olan yerleşik hayata geçiş dönemi; günümüz toplumlarının temeli olan yerleşim yeri kurmayı ve 

toplum hayatına geçişi sağlayarak kültür kavramını ortaya çıkarmıştır. 

Kültür kavramının ilk ortaya çıktığı andaki kullanımından günümüze kadar yaşanan değişmeler 

hemen hemen her dönemde toplumsal aktörlerin ‘kültür nedir?’ sorusuna verdiği cevabı da 

değiştirmiştir. Günümüzde ise Edles’e (2006: 6) göre kültür kavramının üç temel kullanımı vardır. 

Bu kullanımlara göre kültür tanımları ise kısaca şöyledir: “kültür, (a) seçkin sanatsal faaliyetlere; 

(b) bir halkın ya da grubun tüm yaşam biçimlerine; (c) paylaşılan sistemlere veya şablonlara 

gönderi yapacak şekilde kullanılabilir.” Bu bağlamda kültür kavramı insan davranışlarının kodları 

olarak değerlendirilir. Bu kodlar toplum veya topluluk içinde bireyler tarafından hazır bulunulur ve 

sosyalizasyon süreçleri ile içselleştirilir. Bu anlayışa göre kültür, “açık prensiplere göre 

yapılandırılmış ve insan davranışlarını kodlar aracılığıyla düzenleyen insan ruhunun tabiatında var 

olan bir olgudur” (Doğan, 2013: 94).  

Kültür tanımı ile ilgili olarak gözden kaçırılmaması gereken bir diğer tartışma da kültürün maddi 

ögelerinin arkasında yatan bir zihinsel faaliyet olduğudur. Bu zihin aslında kültür olarak 

adlandırılan her şeyin nasıl olduğunu veya olması gerektiğini belirleyendir. Örneğin, cep telefonunu 

bir kültürel öge olarak ele aldığımızda cep telefonunun neden icat edildiğinin, nasıl kullanılacağını, 

kullanılırken nelere dikkat edileceğinin vb. gibi hepsinin arkasında toplumun tüm bireylerinin (ilk 

üyelerinin ortaya çıktığı andan itibaren) payı vardır; çünkü tüm bu zihinsel süreçlerde her üyenin 

etkisi cep telefonu ile ilgili olarak her aşamada yer almıştır. Kültürün maddi ögeleri somut olarak 

karşımızda durabilir; ancak bu somut metanın arkasında bir toplumun geçmişteki ve şimdiki tüm 

bilgi birikimi vardır (Çağırkan, 2017: 149). 

Kültür kavramına sosyal bilimcilerin yaklaşımı farklı olmakla beraber aynı disiplin içinde 

sosyologların kültür kavramına yaklaşımları da birbirinden farklıdır. Örneğin Wallerstein kültürü 

otonom bir alan olarak kabul etmeyip, ekonomik, siyasi ve toplumsal alanların kültür ile bağlantılı 

olduğunu ifade ederken, Luhmann, kültürü diğer sistemler ile ilişki halinde olan alt bir sistem olarak 

tanımlar (Doğan, 2013: 84-85). Sosyoloji disiplini içinde kültür kavramının inceleme nesnesi olarak 

yer edinmesi antropologlardan farklıdır. Sosyoloji disiplini içinde bazı kültür tartışmaları 

antropoloji bilimin argümanları üzerinden yapılmaya kalkıldığında sosyolojik yaklaşımdan kopmuş 

olacaktır. Toplumsal aktörlerin sosyalizasyon süreçleri ile toplumsallaşmaları birer kültürel nesne 

olmaları nedeniyle genel sosyoloji ancak toplumsal gerçekliğin bir bölümünü inceleyebilir. Bu 

bağlamda sosyoloji disiplini içinde bir alt disiplin olarak ortaya çıkan kültür sosyolojisi ise toplumu 

soyut olarak değil; tarihi, yaşanmış ve yaşanabilen toplumsal olgular olarak betimler. Somut 

olmayan kültür ögeleri birer tinsel oluş olarak ve toplumsal yapı içindeki fonksiyonlarına göre 

yorumlanır. Kültür sosyolojisinin temel işlevi de “toplumsal olayları yaşandığı tarihi süreçleri ve 

toplumsal işlevleri çerçevesinde kavramak ve çözümlemek olmuştur. Kültürün toplumsal 

yaşamdaki anlamına ve rolüne ilişkin olarak daha geniş bir tanımını kabul etmeye hazırlanıldığında 

ise etnometodolojik yaklaşımlara bakmak gerekir. Bu bakış açıları şüphesiz, rutin ve günlük olana 

ve anlamın etkin kurucuları ve taşıyıcıları olarak işleyen insanların anlam oluşturucu faaliyetlerine 

ilişkin en yaygın açıklamayı sunar (Blumer, 1969: 103). Toplumsal aktörler arasında yüz yüze 
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karşılaşmalar toplumsal yaşamın temel bir özelliğidir. Bu karşılaşmalarda semboller aracılığıyla 

oluşturulan kodlar kullanılır. Bu kodlar toplumsal yapıdan bağımsız düşünülemez.  

Kültür sosyolojisi, sadece somut, nesnel olanı değil aynı zamanda bireylerin değer yüklü 

eylemlerinin bir sonucu olan olguları da inceleme konusu olarak ele alır. Kültür sosyolojisi, 

sosyolojinin görece yeni bir dalı olmasına rağmen, fikri temelleri 19. yüzyıla kadar giden, fakat 

özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında kültür kavramının ve toplumların yaşamış olduğu 

dönüşümü kendisine inceleme konusu yapan sosyolojinin yeni alt dallarından biridir. Kültür 

sosyolojisi, klasik sosyoloji geleneğiyle sürekli bir alışveriş içinde olmuş ve çok farklı biçimlerde 

tekrar formüle edilmiştir (Doğan, 2013). Kültür sosyolojisi en temelde toplumsal yapı ile kültürün 

ayrımı ve ilişkilendirilmesine odaklanmaktadır. Kültür sosyologlarının kültür kavramına bakışı, 

kültürün sosyal yapının bir bileşeni olarak kabul edilmesi yönündedir (Çağırkan, 2017: 150). Bu 

nedenle kültür sosyolojisinin temel ilgi alanı kültürün “toplumsal yapının oluşmasındaki rolünü 

aydınlatmak, onun düzen kurucu ve aynı zamanda da kurulu düzeni değiştirici rolünü” ele almaktır 

(Köktürk, 2013: 17). 

Bilim ve Sosyoloji: Bilim Sosyolojisi 

Bireyler içine doğdukları toplum veya topluluk yapılarında varlıklarını sürdürür. İlk olarak toplum 

dediğimizde aklımıza; “her yaştan bireyi içine alan, ortak inanç ve kurumlara dayanan organlaşmış 

veya yaygın bütün sınıflar arası birliklerin bütünü” gelmektedir. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 

“toplum bireylerden oluşmakta ve bu bireyler arası etkileşimden toplumsal ilişkilerini düzenleyen 

kurumlar” ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte toplumsal aktörler farklı nedenlerden dolayı ortak 

hedefler etrafında bir araya gelerek topluluk dediğimiz daha küçük gruplar halinde ve gruplar arası 

ilişkiler, uzak mesafe dilimlerinde toplumsal yapının biçimlenmesinde etkili olabilmektedir. Bu 

bağlamda toplumun ilk ortaya çıktığı andan itibaren tarih boyunca toplumsal yaşam pratikleri 

birikimi sonucunda oluşturduğu din, bilgi, sanat, siyaset gibi değerler toplumsal yapısı içinde 

toplumsal kurumları oluşturmuştur (Sinanoğlu, 2015: 214). 

Toplumsal birikimler ve bilimsel faaliyetler bu bağlamda birbirini etkilemişlerdir. Bilimin kendisi 

toplumsal yapıdan bağımsız olarak düşünülemez. İnsanlık tarihinde ilerleme ve entelektüel 

çalışmaların yapıldığı alan ve toplumların yaşam kalitesini arttırma çabalarının bütünü olan 

‘bilimin’ anlaşılması, açıklanması ve bilimsel gelişmelere katkı sağlayan unsurların diğer olanaklı 

alanlara da aktarılması sosyal bilimciler tarafından hemen hemen her dönemde tartışılmıştır (Anlı, 

2013: 42). Ancak, özellikle 1960’lı yılların bilim felsefesine göre “bilim, sanıldığının aksine ne 

bireysel dehanın ürünüdür ve salt ona bağlıdır ne de tüm etkilerden bağışık ve uzak bir entelektüel 

adadır” (Anlı, 2013: 43). Bu bağlamda bilimin, bilim insanının ya da bilimsel bilginin kendisine 

dışsal olan etkenlerce nasıl koşullandığı ve hatta dolaylı ya da dolaysız olarak bu etkenlerin bir 

ürünü olup olmadığı noktasında yapılan tartışmalar sosyolojik yönü ağır basan tartışmalar olmuştur 

(Anlı, 2013: 43). Bilim her şeyden önce soyut bir anlama ve açıklama çabası olarak görülse de 

bilime etki eden dışsal faktörlerin bilimi anlama çalışmalarının içeriğine dâhil edilmesinin bir 

nedeni de özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın öncesinde, Savaş sırasında ve sonrasında çeşitli 

ideolojilerin bilimi yönlendirdiğinin ve hatta kontrol ettiğinin gözlemlenmesi sonucunda olmuştur. 

Bazı sosyal bilimciler, aynı zamanda bu dışsal etkilerden bilimin nasıl korunabileceğini araştırma 

noktasında sosyolojik bir yönelim” içerisine girmişlerdir (Anlı, 2013: 44). Bu durumun kendisi de 

bir bilim dalı olan sosyolojinin böyle bir görevi üstlenmesiyle birlikte, bilim felsefesi ve bilim 

tarihine eklemlenmiştir. Bu eklemlenme, aynı zamanda, birer sosyal bilim olarak tarih ve 

sosyolojinin bilimin kendisini ele alması ve felsefeden farklı olarak bilimin kendisini ‘bilimsel 

yöntem’ ile konu edinmesi girişimi olarak görülmüştür. 

Bilim sosyolojisi, “bilimsel çalışmanın başarı ve başarısızlıklarına etki eden bilim-dışı 

kurumsallaşmaları inceleme görevini üstlenirken, daha radikal yorum ve eleştiriler bilimsel bilgi de 

dâhil olmak üzere bütün bilgi iddialarının sosyal bir inşanın ürünü olduğu ve bilimsel bilgi 

sosyolojisinin yeni biçimi olması gerektiği savını” doğurmuştur (Anlı, 2013: 44,45). Bilim 

sosyolojisine ilişkin ilk tartışmamaları başlatan R. Merton’a göre ise bilim sosyolojisinin amacının 

bilimin modern toplumda görmekte olduğu onayın ve himayenin kültürel köklerine odaklanmak, 

geniş ölçekli bilim uğraşının altında yatan kültürel değerlerin ortaya çıkışını ve gelişimini deneysel 
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olarak incelemek olduğunu belirtir. Merton bu tezi ile bilimin gelişimi destekleyen sosyal koşulların 

ve kurumların ampirik olarak incelenmesini öngörür ve bilimsel gelişmelerin ortaya çıktığı toplum 

yapısı ve dönemin şartlarından bağımsız olarak düşünülemeyeceğini ileri sürer (Merton, 2010: 153). 

Bu noktada sosyoloji bilimsel bir disiplin olarak ‘bilimin kendisini’ inceleme konusu yapmıştır. 

Bilimi inceleme nesnesi olarak ele alan sosyolojik yaklaşımın temelinde, bilim insanının içerisinde 

varlığını sürdürdüğü toplumun kurumsal etkileri altında olduğu yatmaktadır. 

Bilimsel faaliyetler ilk aşamada düşünce boyutunda ortaya çıktığı için; toplumsal yapılar 

düşüncenin biçimlenişini belirlemesinden dolayı bazı durumlarda bilimin gelişmesine katkı 

sağlayan bazı durumlarda da bilimin gelişmesine mâni olan önyargılar şeklinde etki edebilirler. 

Bilim, insan aklının başarısı olmakla birlikte, diğer yandan ‘kültürel’ ve ‘toplumsal’ bir başarıdır 

(Anlı, 2013: 46, 47, 48). Bilimsel faaliyetlerin yapılabilmesi için toplum yapılarının bu faaliyetlere 

imkân sağlayan bir yapıda olması gerekmektedir. Bu bağlamda Bernal (2009: 69) bilim 

sosyolojisinin, bilimin gelişimini yönlendiren koşullara odaklanması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu 

yaklaşım, “bilimin zorunlu olarak etkisi altında kaldığı toplumsal koşulların, bu yöndeki etkilerini 

açığa çıkarmaya ve bu koşullara bağlı olarak belirli bir sınıfın çıkarlarına uygun yönlerde gelişen 

bilim yerine; tüm insanlığın çıkarlarına uygun yönde gelişecek bilimin kurulmasının koşullarını 

önermeye yönelir” (Anlı, 2013: 50). Mannheim tüm bilgi ve bilgi biçimlerini ve bunların konu 

edindiği ‘olguları’ sosyal bir inşa olarak görünür. Yani, belirli bir tarihsel, kültürel, sosyal 

koşulların ürettiği yaklaşımlar olmaksızın ‘olguların’ var olmadığı ya da ‘görülemediği’ bir dünya 

söz konusudur. Bu yaklaşım bilginin gerçeklikle ilişkisinin niteliğini de değiştirerek, araştırmayı 

bilimsel bilgi sosyolojisine dönüştürür. Gerçeklikle ilişki kurmanın kendisi ve bu ilişkinin 

sonucunda üretilen bilgi sosyal bir fenomendir (Anlı, 2013: 52). Bu bağlamda, ‘bilim ethosu’, bilim 

insanı için bağlayıcı olduğuna inanılan kurallar, emirler, töreler, inançlar, değerler ve ön kabuller 

bileşimine işaret eden bir terim olarak kullanılmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme 

Sosyoloji bilimsel bir disiplin olarak ortaya çıktıktan sonra ‘bilim’ kavramını kendisine inceleme 

nesnesi yaparak ‘bilim sosyolojisi’ adı altında bir alt disiplin oluşturmuştur. Bilim Sosyolojisi 

(Sociology Of Science) sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan 

sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer 

toplumsal kurumlarla olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-

iktidar, bilim-ekonomi, bilim-siyaset ilişkilerini inceleyen disiplin olarak tanımlanmaktadır. Bu 

karşılıklı ilişkilerin yaşandığı toplumsal yapıyı oluşturan her türlü birliktelikler (gruplar, 

topluluklar) kendi içine doğdukları toplumun kültüründen bağımsız değillerdir. Bu bağlamda 

toplumun kültürü, toplumsal yapıyı oluşturan bireylerin her türlü düşünme ve davranışları üzerinde 

etkilidir. Bu durum bilimin toplum veya topluluk tarafından nasıl değerlendirileceğini de belirler. 

Sosyoloji bilimsel bir disiplin olarak bu noktada kültür kavramını bilim kavramında olduğu gibi 

kendisine inceleme nesnesi yapar. Ancak; sosyologların kültür kavramına bakış açısı, diğer 

bilimlerden farklı olarak kültürün ortaya çıktığı toplumdan bağımsız olarak düşünülemeyeceği ve 

kültürün farklı sosyolojik perspektiflerden ele alınarak yorumlanması gerektiği şeklindedir. Kültür 

sosyolojisi en temelde toplumsal yapı ile kültürün ayrımı ve ilişkilendirilmesine odaklanmaktadır. 

Sosyologlarının kültür kavramına bakışı ise daha çok kültürü sosyal yapının bir bileşeni olarak 

kabul edilmesi yönündedir. Bu nedenle kültür sosyolojisinin temel ilgi alanı kültürün “toplumsal 

yapının oluşmasındaki rolünü aydınlatmak, onun düzen kurucu ve aynı zamanda da kurulu düzeni 

değiştirici rolünü” ele almaktır (Köktürk, 2013: 17). Her türlü bilimsel faaliyet ve sonucunda elde 

edilen bilginin toplum tarafından nasıl değerlendirileceği o toplumu oluşturan bireylerin kültürü ile 

ilintilidir. Bu bağlamda kültür ve bilim kavramları sosyoloji disiplini içerisinde farklı metotlarla 

incelenerek yer edinmiştir. Bu süreç en başta bilim sosyolojisi ile sosyolojisinin bilimsel bir disiplin 

olup olmadığı yönündeki tartışmalarla başlamıştır. 
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Özet 

Mikro iktisatta piyasalar tam rekabet ve eksik rekabet şeklinde iki sınıfta incelenmektedir. Tam 

rekabet piyasasında firma sayısının çok olması sebebiyle firmalar arasında anlaşma olasılığı 

olmamakta ve firmalar piyasada oluşan fiyatı veri kabul etmektedirler. Piyasada hakim firma veya 

firmalar grubu bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, tam rekabet piyasasında firmalar arasında 

piyasada yoğunlaşma durumu söz konusu olmamaktadır. Eksik rekabet piyasalarında ise 

yoğunlaşma düzeyi yüksektir ve piyasa bir veya birkaç firmanın hâkimiyeti altındadır. Haliyle 

piyasada elde edilen rantın tamamı/büyük çoğunluğu bir/az sayıda firmanın kasasında 

toplanmaktadır. Mikro iktisatta piyasalardaki yoğunlaşma düzeyi ağırlıklı olarak Yoğunlaşma 

Endeksi ve piyasa Herfindahl- Hirschman Endeksi kullanılarak ölçülmekte ve analiz edilmektedir. 

Buna göre piyasa türü tam rekabet, zayıf oligopol, kuvvetli oligopol ve monopol şeklinde 

sınıflandırılmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı Türkiye Süper Ligi’nin piyasa yoğunlaşma analizinin yapılmasıdır. Bilindiği 

üzere futbol küreselleşen dünyada elde edilen cirolar bağlamında en önemli sektörlerin başında 

gelmektedir. Son yıllarda başta Avrupa olmak üzere, dünyadaki futbol kulüplerinin şirketleşmesi, 

yüksek yatırım harcamaları yapması, önemli düzeylerde reklam ve sponsor gelirleri elde etmesi 

nedeniyle ülkelerin futbol ligleri belli kulüplerin tekelinde olmaya başlamıştır. Bu çalışmada 

Avrupa’nın favori futbol liglerinden birisi olan Türkiye Süper Ligi’nin yıllar itibariyle yoğunlaşma 

durumunun ölçülmesi amaçlanmıştır. 2009-2018 yıllarını kapsayan bu çalışmada, Türkiye Süper 

Ligi’nin yoğunlaşma analizinin yapılabilmesi amacıyla Yoğunlaşma Endeksi ve Herfindahl- 

Hirschman Endeksi hesaplanmıştır. Hesaplanan endeks analiz sonuçlarına göre, Türkiye Süper Ligi 

ortalama 606 Herfindahl- Hirschman Endeks skoru ile zayıf oligopolistik bir piyasa yapısına 

sahiptir. Bununla beraber, gerek Yoğunlaşma Endeksi gerekse piyasa Herfindahl- Hirschman 

Endeks skorları Türkiye Süper Ligi’nde yıllara göre yoğunlaşma düzeyinin az da olsa yükseldiğini 

göstermektedir.   

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Süper Ligi, Piyasa yoğunlaşma analizi, Yoğunlaşma endeksi, 

Herfindahl- Hirschman endeksi 

 

 

 

Abstract 

In microeconomics, markets are examined in two classes as complete competition and incomplete 

competition. Since there is a large number of firms in the competitive market, there is no possibility 

of agreement between firms and firms accept data on the price generated in the market. There are no 

dominant firms or groups of firms in the market. In other words, there is no concentration in the 

market between firms in a perfect competitition market. In in perfect competition markets, the 

concentration level is high and the market is dominated by one or more firms. As a result, the 

entire/majority of the income obtained in the market is collected in the coffers of one/few firms. In 

microeconomics, the level of concentration in markets is measured and analyzed mainly using the 

Concentration Index and the Herfindahl- Hirschman Index. Accordingly, the type of market is 

classified as full competition, weak oligopoly, strong oligopoly and monopoly. 

The aim of this study is to analyze the market concentration of Turkish Super League. As it is 

known, football is one of the most important sectors in the globalized world in terms of revenues. In 
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recent years, football leagues of countries have started to be monopolized by certain clubs due to 

the incorporation of football clubs in the world, especially in Europe, making high investment 

expenditures, obtaining significant levels of advertising and sponsor revenues. The aim of this study 

is to measure the concentration status of the Turkish Super League, One of Europe's favorite 

football leagues. In this study covering the years 2009-2018, the Concentration Index and 

Herfindahl- Hirschman Index were calculated in order to analyze the concentration of the Turkish 

Super League. According to the calculated index analysis results, the Turkish Super League has a 

weak oligopolistic market structure with an average Herfindahl- Hirschman Index score of 606. 

However, both Concentration Index and Herfindahl- Hirschman Index scores indicate that the level 

of concentration in the Turkish Super League has increased slightly compared to the years.  

 

Keywords: Turkish Super League, Market concentration analysis, Concentration index, Herfindahl- 

Hirschman index 

 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Bir piyasada rekabet düzeyinin yüksek olması firma sayısının çokluğu ile ölçülür. Böyle bir 

rekabetçi piyasa yapısında toplam gelir ve kar belli sayıdaki firmalarda toplanmaz. Başka bir 

ifadeyle, rekabetçi bir piyasada yoğunlaşma düzeyi düşüktür.  

Yoğunlaşma kavramı bilimsel yayınlarda sıklıkla çalışılan bir konu olmakla birlikte, konuya 

genellikle dış ticarette veya ülke içinde belli bir sanayide yoğunlaşma şeklinde yaklaşılmaktadır. 

Örneğin dış ticarette ülke ne kadar çok ürünü farklı coğrafyalara ihraç ederse ihracatını o derece 

çeşitlendirmiş olacaktır. Haliyle, ürün ve pazar bazında yoğunlaşma düzeyi düştükçe ülkenin dış 

ticaretten elde edeceği kazançlar artacaktır. Bununla beraber, sanayide firmaların sayısı ve elde 

edilen kar oranları da o sanayinin yoğunlaşma düzeyini ve piyasa yapısını ortaya koyacaktır. 

Yoğunlaşma düzeyi düşük olan sektörlerde piyasa belli firmaların hegamonyasında olmayacaktır.  

Bu çalışmada Türkiye Süper Ligi’nin piyasa yoğunlaşma analizi yapılmıştır. Bu perspektifte, 

analizlerde Yoğunlaşma Endeksi ve piyasa Hirchman-Herfindahl Endeksi kullanılmıştır. Mikro 

iktisattaki yoğunlaşma analizlerinde kullanılan firma sayısı yerine çalışmada Türkiye Süper 

Ligi’nde 2009-2018 yılları arasında yer alan futbol kulüpleri kullanılmıştır. Ayrıca, firmların toplam 

karları yerine de söz konusu yıllarda elde ettiği puanlar kullanımıştır. Çalışmada ana amaç, 

yoğunlaşma analizi sonucunda elde edilen Yoğunlaşma Endeksi ve piyasa Hirchman-Herfindahl 

Endeksi skorlarının ligin ne tür bir piyasa yapısını işaret ettiğinin ortaya koyulmasıdır.  

 

2. TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN YOĞUNLAŞMA ANALİZİNDE KULLANILAN 

ENDEKSLER 

Mikro iktisatta piyasalardaki yoğunlaşma düzeyi ağırlıklı olarak Yoğunlaşma Endeksi ve piyasa 

Hirchman-Herfindahl Endeksi kullanılarak ölçülmekte ve analiz edilmektedir. Buna göre piyasa 

türü tam rekabet, zayıf oligopol, kuvvetli oligopol ve monopol şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu 

çalışma da aynı perspektifte, Türkiye Süper Ligi’nin yoğunlaşma analizinin yapılmasıyla piyasa 

yapısının belirlenmesini amaç edinmiştir. Bu bağlamda, Herfindahl- Hirschman Endeksi ve 

Yoğunlaşma Endeksi hesaplanarak söz konusu sektöre uyarlama yapılmıştır. 

Herfindahl- Hirschman Endeksi (HHI), piyasadaki her bir firmanın pazar paylarının karelerinin 

toplamı olarak tanımlanmaktadır (Pehlivanoğlu & Tekçe, 2013). Endeks şu şekilde formüle 

edilmektedir:   

 

HHI= ∑ 𝑆𝑖2𝑛
𝑖=1  

 

Formülde “𝑆𝑖” i’inci en büyük firmanın piyasa payını gösterir (Sleuwaegen, Bondt, & 

Dehandschutte, 1986). HHI 0 ile 10000 arasında değer alabilir. Endeks değerinin sıfıra yaklaşması, 
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birbirine yakın piyasa payına sahip bir çok firmanın olduğunu ve yoğunlaşmanın azlığını ifade eder. 

Analizimizde ise, birbirine yakın puana sahip bir çok kulübün varlığını işaret eder. Endeks 

değerinin 10000’e yakın olması ise yoğunlaşmanın arttığını ve rekabetin azaldığını gösterir. Şayet 

HHI= 0 ise tam rekabet piyasası söz konusudur. HHI=10000 ise piyasada tek bir firma vardır (Rój, 

2016). Endeks değerinin 1500’ün altında olması yoğunlaşmanın düşük, 1500 ile 2500 arasında 

olması yoğunlaşmanın orta düzeyde, 2500’ün üzerinde olması da yoğunlaşmanın yüksek olduğunu 

gösterir (Pavic, Galetic, & Piplica, 2016).  

Yoğunlaşma Endeksi (CI), basit hesaplanabilmesi nedeniyle yaygın olarak kullanılan bir 

yoğunlaşma ölçüsüdür (Erkan, 2014). Endeks, belli sayıdaki firma, ürün, sektör veya ülkenin 

toplam paylarını ifade eden bir kavramdır. CI 0 ile 100 arasında bir değer almakta ve aşağıda 

belirtilen formül yardımıyla hesaplanmaktadır (Oktay Küçükkiremitçi, 2010). CI değerinin 100’e 

yakın olması sektörde yoğunlaşmanın yüksek olduğunu göstermektedir (Makonnen, 2012). Başka 

bir deyişle, 100’e yakın skorlar sektörde firmalar (bu çalışmada futbol kulüpleri) arasındaki 

rekabetin zayıf olduğunu işaret etmektedir. CI şu şekilde formüle edilir: 

CI=


m

i

iP
1

x 100 

Formülde CI; yoğunlaşma endeksini, Pi ise firma, ürün, sektör veya ülkenin payını göstermektedir. 

Bu çalışmada ise Pi futbol kulüplerinin ligdeki toplam puan içindeki payını ifade etmektedir. 

3. ANALİZ SONUÇLARI

Çalışmada Türkiye Süper Ligi’nin 2009-2018 yılları arasında 10 futbol sezonunun yoğunlaşma

analizi yapılmıştır. Bu perspektifte, analizlerin yapılabilmesi Yoğunlaşma Endeksi ve Herfindahl-

Hirchman Endeksi kullanılmıştır. Endekslerin hesaplanabilmesi için futbol kulüplerinin sözü edilen

yıllara ilişkin elde ettiği puanlar elde edilerek endekslere uyarlanmıştır (Maçkolik, 2018).

https://www.mackolik.com/puan-durumu/ den elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından   

hazırlanmıştır. 

Grafik 1: Türkiye Süper Ligi’nin Piyasa Hirchman-Herfindahl Endeksi (HHI) (2009-2018) 

Yıllara ilişkin HHI skorlarına göre, Türkiye Süper Ligi’nin yoğunlaşma düzeyi düşüktür. Zira 

endeks değeri ortalama 600 civarında seyretmektedir. Yoğunlaşma düzeyinin en düşük olduğu yıllar 

sırasıyla 2013 ve 2014’dür. En yüksek olduğu yıllar ise sırasıyla 2011 ve 2018’dir (Grafik 1).  

Türkiye Süper Ligi’nin HHI skorları, ligin yoğunlaşma düzeyi yüksek olmasa da oynak bir yapıya 

sahip olduğunu göstermektedir. Keza HHI grafiğinin seyrine dikkat edildiğinde, yıllara göre 

artışların azalışları, azalışların da artışları takip ettiği görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, futbol 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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kulüpleri elde edilen puanlarla bazı yıllarda birbiri ile daha çok yakındamakta, bazı yıllarda da daha 

çok ıraksamaktadır. 

 

 
         https://www.mackolik.com/puan-durumu/ den elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından  

hazırlanmıştır. 

Grafik 2: Türkiye Süper Ligi’nin Yoğunlaşma Endeksi (CI) (2009-2018) 

 

Yıllara ilişkin Yoğunlaşma Endeksi (CI) skorlarına göre, 2013 yılında tüm CI değerleri minimum 

düzeydedir (Grafik 2). Diğer bir ifadeyle, 2013 Türkiye Süper Ligi’nin yoğunlaşma düzeyinin 

tamamiyle en düşük olduğu yıldır ev bu yılda futbol kulüpleri arasındaki yakınsaman düzeyi görece 

yüksektir. HHI değerleri gibi CI değerleri de yıllara göre istikrarsız bir yapıyı işaret etmektedir.  

CI değerleri arasında en fazla dikkate alınan CI4’dür. Burada CI4 aynı zamanda Türkiye Süper 

Ligi’nde 2009-2018 arasındaki 10 sezonda ilk 4 sırada yer alan futbol kulüpleri ile diğer kulüplerin 

puan toplamları arasındaki makasın açılıp açılmadığını yani ıraksama durumunu göstermektedir. 

Grafik 2’de CI4’ün seyri dikkate alındığında, son yıllarda genel bir artış eğiliminde olduğu göze 

çarpmaktadır. Diğer bir ifadeyle, ilk 4 sırada yer alan kulüpler ile diğer kulüpler arasındaki puan 

farkı giderek açılmaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Ülke ekonomileri incelendiğinde, piyasalarının ağırlıklı olarak rekabetten uzak olduğu ve birkaç 

büyük firmanın hakimiyetinde yoğunlaştığı görülmektedir. Oligopolistik şeklinde tabir edilen 

yüksek yoğunlaşmayı işaret eden söz konusu yapı sektörlerin rekabet düzeyini de olumsuz 

etkilemekte ve sektörde aşırı karların belli firmaların elinde toplanmasına sebep olmaktadır. Bu 

çalışmada, otomotivden tekstil ve hazır giyime kadar uzanan söz konusu yapının Türkiye Süper 

Ligi’ndeki varlığı ve boyutu araştırılmış ve mikro iktisatta kullanılan yoğunlaşma analizleri Türkiye 

Süper Ligi’ne uyarlanmıştır. Bu perspektifte, Türkiye Süper Ligi’nin 2009-2018 periyoduna ilişkin 

yoğunlaşma analizinin yapıldığı bu çalışmada piyasa yoğunlaşma ölçütleri olan Yoğunlaşma 

Endeksi ve Herfindahl- Hirchman Endeksi’nden faydalanılmıştır. İki endekse ilişkin analizlerin 

skorları birbiriyle paralellik göstermiştir. Buna göre, Türkiye Süper Ligi’nin yoğunlaşma düzeyi 

genel olarak düşüktür. Bu durum ligde futbol kulüpleri arasındaki rekabetin varlığını ortaya 

koymaktadır. Bununla birlikte, sözü edilen yıllara tekabül eden 10 sezonda yoğunlaşmanın seyri 

istikrarsızdır. 2013 ve 2014 görece ligdeki yoğunlaşma düzeyinin en düşük olduğu yıllardır. 2011 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CI(1) 8.4 8.7 9.7 9.1 8.5 8.8 9.2 9.4 9.0 8.8

CI(2) 16.2 17.3 19.5 17.2 15.8 16.6 18.1 18.2 17.6 17.3

CI(4) 31.1 32.2 33.7 30.4 29.4 30.3 33.5 33.1 32.7 34.2

CI(8) 56.6 57.6 57.2 54.0 52.8 54.2 58.3 56.8 56.5 57.6

CI(12) 75.9 78.3 77.6 76.0 74.5 74.9 77.1 77.5 76.4 77.5
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ve 2018 ise yoğunlaşma düzeyi en yüksek yıllar olarak karşımıza çıkmaktadır. Diğer bir ifadeyle, 

söz konusu yıllar, ligdeki futbol kulüplerinin elde ettiği puanlar toplamının diğer yıllara göre daha 

çok ıraksadığını ortaya koymaktadır. 

Yapılan analizlerde dikkat çeken bir husus, Yoğunlaşma Endeksi CI4’ün yıllara ilişkin seyridir. Söz 

konusu endeks son yıllarda genel bir artış eğiliminddir. Bu durum,  Türkiye Süper Ligi’ni ilk 4 

sırada bitiren futbol kulüplerinin diğer kulüpler ile arasındaki puan farkını diğer yıllara göre daha 

fazla açtığını göstermektedir. Bu sonuç, ligin zirvesindeki futbol kulüplerinin finansal olanaklarının 

görece daha yüksek düzeyde olduğunu; daha yüksek bütçelerle daha yüksek transfer harcamaları 

gerçekleştirebildiklerini göstermektedir. 
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TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN REKABET ANALİZİ  

MARKET CONCENTRATION ANALYSIS OF TURKISH SUPER LEAGUE 
 

 Birol Erkan 

Doç.Dr.,Uşak Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

 

 

Özet 

Futbol dünyanın tartışmasız en fazla takip edilen ve en popüler spor dalıdır. Bununla beraber, futbol 

aynı zamanda gerek piyasa değeri, gerek elde edilen gelirler bakımından dünyada en önemli 

endüstrilerden birisidir. Son yıllarda dünya futbol kulüplerinin şirketleşmeye başlaması, gerek 

yönetim gerekse finansman bakımından profesyonelleşmesi sektörün önemli bir güç haline gelmesi 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte, söz konusu endüstrinin gelişimi futbol liglerinin 

tamamında eşit bir şekilde gerçekleşmemiş, bazı futbol kulüpleri gücüne güç katarken diğer 

kulüpler ile sportif başarı ve finansman bakımından arayı açmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, 

bazı futbol kulüplerinin finansal açıdan daha güçlü hale gelmesi sonucu futbol liglerinde rekabeti 

azaltmış veya olanaksız kılmıştır. 

Türkiye Süper Ligi İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa liglerinin ardından Avrupa’nın en 

popüler futbol ligidir. Özellikle seyirci sayısı, transfer harcaması ve sponsorluk gelirleri bakımından 

Türkiye Süper Ligi dünyada adından sıklıkla söz ettirmektedir. Bu çalışmanın amacı, gerek piyasa 

değeri gerekse transfer harcamaları bakımından Avrupa’nın en önemli futbol ligleri arasında olan 

Türkiye Futbol Ligi’nin rekabet analizinin yapılmasıdır. Bu maksatla, 2009-2018 yıllarını kapsayan 

çalışmada, Türkiye Süper Ligi’nin rekabet analizinin yapılabilmesi için Hirchman-Herfindahl 

Endeksi (HHI), Gini-Hirchman Endeksi (GHI) ve Entropi Endeksi (EI) hesaplanmıştır. Yüksek HHI 

ve GHI skorları ile birlikte düşük EI skorları söz konusu piyasada (Türkiye Süper Ligi) rekabet 

düzeyinin azaldığını ifade etmektedir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, hem HHI hem de GHI 

skorları genel olarak yükselmekle birlikte istikrarsız bir seyir izlemektedir. EI sonuçları da genel 

olarak azalmaktadır. Diğer bir deyişle, Türkiye Süper Ligi’nde istikrarsız bir seyir izleyen rekabet 

düzeyi genel olarak azalmakta, sportif başarılar belli futbol kulüplerinin hakimiyeti altında 

kalmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkiye Süper Ligi, Rekabet, HHI, GHI, Entropi 

 

Abstract 

Football is arguably the most followed and most popular sport in the world. However, football is 

also one of the m (Erkan & Batbaylı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üyesi Ülkelerin 

Küresel Rekabet Pazarlarındaki Karşılaştırmalı Üstünlükleri, 2017)ost important industries in the 

world, both in terms of market value and revenues. In recent years, world football clubs have started 

to become corporate and professionalization in terms of both management and financing has 

resulted in the sector becoming an important force. However, the development of the industry did 

not occur equally in all of the football leagues, with some football clubs joining forces and other 

clubs starting to break with sporting success and funding. In other words, as a result of some 

football clubs becoming financially stronger, it has reduced or made competition in football leagues 

impossible. 

The Turkish Super League is the most popular football league in Europe, after the leagues of 

England, Italy, Spain, Germany and France. Especially in terms of the number of spectators, 

transfer expenses and sponsorship revenues, the Turkish Super League frequently mentions its 

name in the world. The aim of this study is to analyze the competition of the Turkish Football 

League, which is one of the most important football leagues in Europe both in terms of market 

value and transfer expenditures. For this purpose, the Hirchman-Herfindahl Index (HHI), Gini-

Hirchman Index (GHI) and Entropy Index (EI) were calculated for the competition analysis of the 

Turkish Super League in the study covering the years 2009-2018. High HHI and GHI scores, as 
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well as low EI scores mean that the level of competition in the market (Turkish Super League) is 

decreasing. According to the results of the analysis, both the HHI and the GHI scores are on a 

steady course, although overall they are rising. The EI results are also declining overall. In other 

words, the level of competition following an unstable course in the Turkish Super League is 

generally declining and sporting achievements remain dominated by certain football clubs. 

Keywords: Turkish Super League, Competition, HHI, GHI, Entropy 

1. GİRİŞ

Son yıllarda dünyada spora verilen önemin giderek artmasıyla birlikte bu alanda ilgili firmaların

bütçeleri, yatırım harcamaları ve gelirleri de buna paralel olarak yükselmiştir. Özellikle futbol spor

branşları arasında popülerliği, piyasa değeri, edilen gelirler bakımından tartışmasız öncü

konumundadır. Dünyada futbolun piyasa değerinin giderek yükselmesi ve astronomik boyutlara

ulaşması ile birlikte futbol kulüplerinin profesyonellik düzeyi de artmaya başlamıştır. Bu

perspektifte, birçok ünlü dünya kulübü şirketleşmeye başlamıştır. Belli futbol kulüpleri gerek

finansal gerekse yönetimsel açıdan gücüne güç katarken, bazı kulüpler bu düzeyin oldukça

gerisinde kalmıştır. Haliyle, hem dünya çapında hem de yerel düzeyde futbol kulüpleri arasındaki

sportif başarı dengesiz bir seyir izlemiştir. Diğer bir ifadeyle, bazı kulüplerin ve liglerin rekabet

gücü daha yüksek olmuştur.

Bu çalışmada gerek piyasa değeri gerekse transfer harcamaları bakımından Avrupa’nın en önemli

futbol ligleri arasında olan Türkiye Futbol Ligi’nin rekabet analizinin yapılması amaçlanmıştır. Bu

maksatla, 2009-2018 yıllarını kapsayan çalışmada, Türkiye Süper Ligi’nin rekabet analizinin

yapılabilmesi amacıyla Hirchman-Herfindahl Endeksi, Gini-Hirchman Endeksi  ve Entropi Endeksi

kullanılmıştır.

2. TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NİN REKABET ANALİZİNDE KULLANILAN ENDEKSLER

Belli bir piyasadaki rekabet analizinin yapılması amacıyla sıklıkla kullanılan endekslerden birisi

Gini-Hirschman Endeksi (GHI)’dir (Tegene, 1990). Endeks, gerek ülkenin iç piyasasında firmalar

arasındaki rekabet düzeyinin gerekse ülkenin ihracatındaki (veya ithalatındaki) ürün (veya ülke)

dağılımının hangi oranda olduğunu gösterir (Hirschman, 1945). GHI şu şekilde formüle edilir:

GHI = 100

2

1













n

k t

kt

X

X

Formülde ktX ; ülkenin t döneminde belli bir mal ihracatını (ithalatını), tX ; ülkenin t döneminde 

toplam ihracatını (ithalatını) gösterir (Hirschman, 1964). Söz konusu formül belli bir ülkenin futbol 

ligindeki kulüpler arasındaki rekabet düzeyi için kullanıldığında, ktX ; bir futbol kulübünün belli bir

sezonda aldığı puanı gösterir. tX ise aynı sezonda, ülkede söz konusu ligde tüm futbol kulüplerinin 

puanları toplamını ifade eder. Düşük GHI skoru söz konusu futbol ligindeki puanlar arasındaki 

çeşitlendirmenin yüksek olduğunu gösterir (Erkan, 2014). Diğer bir ifadeyle, futbol takımlarının 

topladıkları puanlar arasında anormal farklılıklar bulunmamaktadır ve rekabet düzeyi yüksektir. 

Yüksek GHI skoru ise, sözü edilen futbol liginin belli kulüplerin hegamonyası altında olduğunu 

ifade etmektedir.   

Piyasadaki rekabet yapısının analizinde kullanılan bir diğer ölçüt Hirchman-Herfindahl Endeksi 

(HHI)’dir. Endeks şu şekilde formüle edilir: 
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HHI = 
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1
















n
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X
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Endeksin yorumu GHI ile benzer bir şekildedir. Endeks 0 ile 1 arasında değer alır. Sıfıra yakın 

değerler piyasadaki (futbol ligi) firmalar (futbol kulüpleri) arasındaki rekabet düzeyinin yüksek 

olduğunu gösterir. HHI skoru 0,15’in altında ise rekabet düzeyi yüksek, 0,15 ile 0,25 arasında ise 

rekabet düzeyi orta derecede, 0,25’in üstünde ise rekabet düzeyi düşüktür (Canada, 2017). Entropi 

Endeksi (EI), bir ülkenin ticaret yaptığı ülkelerde yayılma durumunu göstermektedir. Endeks şu 

şekilde formüle edilir: 

 

EI =


m

i

iP
1

x ln(1/ iP ) 

 

 Formülde Pi; i ülkesinin karşı ülkeden ticaret payını göstermektedir. Endeksin düşük olması 

çeşitlendirmenin düşük, endeksin yüksek olması ise çeşitlendirmenin yüksek olduğunu 

göstermektedir (Laaser & Schrader, 2002). 

Konuya uyarlarsak, EI futbol takımları arasındaki puanların yayılma düzeyini gösterir. Endeks ne 

kadar yüksek skoru gösterirse puanlar o kadar eşit düzeyde yayılmıştır ve rekabet düzeyi yüksektir. 

Haliyle, diğer iki endeksin aksine, bu endeksin yüksek çıkması rekabet açısından arzu edilmektedir.  

 

3. ANALİZ SONUÇLARI 

Çalışmada Türkiye Süper Ligi’nin 2009-2018 yılları arasında 10 futbol sezonunun rekabet analizi 

yapılmıştır. Bu perspektifte, analizlerin yapılabilmesi Hirchman-Herfindahl Endeksi, Gini-

Hirchman Endeksi  ve Entropi Endeksi kullanılmıştır. Endekslerin hesaplanabilmesi için futbol 

kulüplerinin sözü edilen yıllara ilişkin elde ettiği puanlar elde edilerek endekslere uyarlanmıştır  

(Maçkolik, 2018). 

 

 
               https://www.mackolik.com/puan-durumu/ den elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından   

hazırlanmıştır. 

Grafik 1: Türkiye Süper Ligi’nin Gini-Hirschman Endeksi (2009-2018) 

 

GHI skorları incelendiğinde, Türkiye Süper Ligi’nin rekabet yapısının istikrarsız görünümü dikkat 

çekmektedir. GHI skorunun en düşük olduğu yıl 2013’dür. Diğer deyişle, söz konusu periyotta 

ligdeki rekabet düzeyinin en yüksek olduğu yıl 2013’dür. 2013 yılından sonra GHI yükselmeye 

başlamıştır. 2011 ve 2018 yıllarında endeks en yüksek değerleri işaret etmektedir. 2011 ve 2018 

yıllarında rekabet düzeyi nispi olarak en düşük düzeyde gerçekleşmiştir (Grafik 1).  
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                https://www.mackolik.com/puan-durumu/ den elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından   

hazırlanmıştır. 

Grafik 2: Türkiye Süper Ligi’nin Hirschman-Herfindahl Endeksi (2009-2018) 

 

HHI skorlarının yıllara ilişkin seyri de GHI skorları ile paralellik göstermektedir. Keza GHI skorları 

gibi HHI skorları da istikrarsız bir seyir izlemektedir. Bununla beraber, HHI skorlarına göre de 

2013, ligdeki rekabet düzeyinin nispi olarak en yüksek olduğu yıldır (Grafik 2). 

 

 

 
               https://www.mackolik.com/puan-durumu/ den elde edilen veriler kullanılarak yazar tarafından  

hazırlanmıştır. 

Grafik 3: Türkiye Süper Ligi’nin Entropi Endeksi (2009-2018) 
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Grafik 3’de Türkiye Süper Ligi’nde 2009-2018 periyodunda futbol kulüplerinin puanlarının 

yayılımını gösteren entropi endeksi skorlarına ve 2009=100’e göre oluşturulan endeks 

gösterilmiştir.  Buna göre, EI değeri istikrarsız bir seyir izlemektedir. EI skorunun en yüksek olduğu 

yıllar 2,86 değeriyle 2013 ve 2014’e aittir. Başka bir deyişle, 2013 ve 2014 Türkiye Süper Ligi’nde 

futbol kulüplerinin puanlarının nispi olarak yakınsadığı yıllardır. Bu iki yıl ligde rekabet düzeyi 

nispi olarak yüksektir. 2011 ve 2018 ise ligdeki rekabet düzeyinin nispi olarak en düşük olduğu 

yıllardır. 

 

4. SONUÇ 

Gerek seyirci sayısı gerekse futbol kulüplerinin bütçeleri ve transfer harcamaları açısından futbolun 

spor dalları arasında en popüleri olduğu aşikardır. Bununla beraber, Avrupa futbol kulüpleri 

dünyada en büyük ekonomik güce sahip futbol kulüplerini barındırmaktadır.  Türkiye Süper Ligi, 

piyasa değeri bakımından Avrupa’nın en gelişmiş 5 futbol ligleri olan İngiltere, Almanya, İspanya, 

İtalya, Fransa’dan sonra gelmektedir. Gerek piyasa değeri, futbol kulüplerinin bütçeleri ve transfer 

harcamaları gerekse seyirci sayısından Türkiye Süper Ligi her geçen yıl daha popüler hale 

gelmektedir. Bununla birlikte, futbol liglerinin kalitesi futbol kulüpleri arasındaki rekabet yapısının 

varlığı ile de yakından ilişkilidir. Zira kalite düzeyi yüksek bir futbol liginde futbol kulüpleri 

birbiriyle nispi olarak daha fazla yakınsamaktadır.  

Türkiye Süper Ligi’nin 2009-2018 yılları arasına tekabül eden 10 sezonda ligin rekabetçi yapısının 

analiz edildiği bu çalışmada Hirchman-Herfindahl Endeksi, Gini-Hirchman Endeksi  ve Entropi 

Endeksi kullanılmıştır. Her üç endekse ilişkin yapılan analizlerin skorları birbiriyle paralellik 

göstermiştir. Keza Türkiye Süper Ligi’nin rekabetçi yapısının seyri genel olarak istikrarsızdır. 

Bununla birlikte, 2013 ve 2014 nispi olarak ligdeki rekabet düzeyinin en yüksek olduğu yıllardır. 

Aksine, 2011 ve 2018 ligdeki futbol kulüplerinin diğer yıllara göre daha çok ıraksadığı yıllar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Özet  

Bu araştırmada Ahmet Öğüt’ün dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan insanların gündelik gerçekliği 

algılayış biçimlerini yansıttığı kamusal alandaki sanat çalışmalarını incelemek amaçlanmıştır. 

1960’lı yıllardan beri çağdaş sanat anlayışının ifade olanaklarıyla sanatın kamusal alanı mekan 

olarak tercih ettiği ve izleyiciyi de sanat pratiğine dahil ettiği esnek bir sanat formu ile 

karşılaşılmaktadır. Sanatçıların son yüzyılda üstlendikleri politik ve sosyolojik roller gereği 

kollektif tavır içerisinde oldukları ve sanat çalışmalarını da bu toplumsallığın gereği olarak kamusal 

alana açmak durumunda kaldıkları görülmektedir. Söz konusu sanat anlayışının mümkün kıldığı 

melez disiplinlerle ve eklektik bir yapıyla tasarlanan çalışmaların sergilendiği kamusal alanlar galeri 

ve müzeye alternatif olmanın ötesinde sanat üretimin merkezine yerleşmiştir. Yakın dönem Türkiye 

çağdaş sanatçıları arasında sıklıkla adı geçen, Newyork, Amsterdam, Berlin ve Amman’ın 

aralarında olduğu çeşitli şehirlerde 70 den fazla çalışma yapan Ahmet Öğüt, interdisipliner bir sanat 

yaklaşımıyla çağdaş sanatı gündelik hayatın detaylarıyla birleştiren, izleyiciyle eleştirel bir enlemde 

ilişki kurabilen, sanat yaratımının içerisinde birebir rol alarak ele aldığı konuyu video, enstalasyon 

ve çizim gibi çeşitli medyumlarla görünür kılan bir sanatçı kimliği taşımaktadır. Ayrıca sanatçının 

yürütücülüğü üstlendiği projelerin konuları arasında Amerika’daki üniversite öğrencilerinin 

öğrenim ücretlerinin karşılanması, İngiltere’de yaşayan akademisyen göçmenlerin ders verdiği 

Sessiz Üniversite bulunmaktadır. Araştırma kapsamında sanatçının “Bakunin's Barricade (2015), 

Exploded City (2009), ve Across the Slope (2008)” isimli eserlerindeki toplumsal yapıları 

dönüştürme sürecine tanıklık edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, Kamusal alan, Ahmet Öğüt.  

 

1. GİRİŞ  

1960’lı yıllardan beri çağdaş sanat anlayışının ifade olanaklarıyla sanatın kamusal alanı mekan 

olarak tercih ettiği ve izleyiciyi de sanat pratiğine dahil ettiği esnek bir sanat formu ile 

karşılaşılmaktadır. Söz konusu esnek form, gündelik olanla sanatın ilişki kurmasına fırsat tanımış ve 

sıradan nesnelerin sanat eserine dönüşmesi düşüncesiyle şekillenen enstalasyonlara, kavramsal 

çalışmalara, performanslara zemin hazırlamıştır. Sanatçıların son yüzyılda üstlendikleri politik ve 

sosyolojik roller gereği kollektif tavır içerisinde oldukları ve sanat çalışmalarını da bu 

toplumsallığın gereği olarak kamusal alana açmak durumunda kaldıkları görülmektedir. 

Kamusal Alan ve Sanat 

Toplumla kurulan ilişki bağlamında; angaje, cemaat-bazlı, diyalojik, katılımcı, müdahaleci, 

ortaklıkçı, komünite temelli ya da proje temelli sanat vb. gibi tanımlamalarla da adlandırılan 

kamusal sanat, kendinden önceki sanatsal her türlü oluşumdan farklı olarak, mekâna bakış açısını, 

sanatçı-izleyici ilişkisini ve buna bağlı olarak sanat yapıtının oluşum sürecini değiştiren bir sanatsal 

üretim alanıdır. Basit olarak caddeler, parklar, meydanlar, bina cepheleri, kamusal yapıların ortak 

kullanım alanları gibi mekânlarda yapılan sanat işi olarak, sokağa çıkıp izleyiciyle ilişki kuran sanat 

anlamına gelmektedir (Selvi, 2017: 2211). Bu noktada kamusal alanın ne olduğu sorusu akıllara 

gelmektedir.  

“‘Kamusal alan’ kavramıyla, her şeyden önce, toplumsal yaşamımız içinde, kamuoyuna benzer bir 

şeyin oluşturulabildiği bir alanı kastederiz. Bu alana tüm yurttaşların erişmesi garanti altına 

alınmıştır” (Habermas, 2015: 95). Kamusal alanların hayati önemini en iyi gösteren kanıt belki de 

tarihtir. İlk şehirlerden buyana, sokakları ve açık mekanları yönetme (hakim olma düzenleme), eski 
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şehirlerin gerekli ve istenilen aktiviteleri için daha kullanışlı hale getirme, toplumdaki insanlar için 

daha güzel ve sağlıklı mekanlara dönüştürme arzusunun örnekleri olarak görülebilmektedir 

.“Kamusal alan, kamu erkleriyle sınırlı” alanlardır (Habermas, 2003: 97). 

Kamusal alanın tarihine baktığımızda Yunan uygarlığından Roma’ya ya da felsefi düşünürlerden 

Habermas’tan Arendt’e, kamusal alanın mekanı, değerler sistemini, ortak bilinci, sivil toplumu, 

muhalefeti, mücadeleyi içerdiği görülmektedir. “Kamusal alan bunların hepsini içermektedir. 

Parklar,  kahveler, tiyatrolar, caddeler, bulvarlar, müzeler, pasajlar gibi insanların sosyal yaşantıları 

için biraraya geldikleri, herkese açık ortak mekânlar, kamusal alanı oluşturmaktadır. Kamusal 

mekân, herkese açık ve alenidir” (Zabcı 2012, s. 129). Kamusal alan, buralarda bir araya gelen, bir 

niyet, ortak dünya ülküsü taşıyan herkestir. Kamusal alan, kamuoyunu da kamu sağlığını da genelin 

çıkarını da kamunun sağduyusunu da kapsamaktadır. Antik Yunan Tragedyalarının korosu gibi, çok 

görevli, ama efektif bir kamusal organ niteliği taşımaktadır. Bir itiraz mekânizması da 

olabilmektedir, bir sosyal destek mekanizması görevi de görebilmektedir. Kamusal alanın yapısı, bir 

canlı organizma gibi, değişkenlik taşımaktadır. Bu canlılık ve değişkenlik, her dönemde ve her 

toplumda birbirinden farklı nitelikler göstermekte, toplumun o sırada içinde bulunduğu eğitim 

düzeyi, gelenekleri, yönetim biçimi ve anlayışı, kamusal alanın yapısını belirlemektedir. 

Habermas’ın (2001) bir sistem ve yaşam dünyası işlevi yükleyerek İletişimsel Eylem olarak 

tanımladığı kuramı da kamusal alanın değişkenliğini, canlılığını ve farklılıklara açık olan 

niteliklerini tanımlamaktadır. (Haşar, 2018: 194-196).  

21. yüzyıl sanat anlayışının ve avant-garde hareketinin mümkün kıldığı melez disiplinlerle ve 

eklektik bir yapıyla tasarlanan çalışmaların sergilendiği kamusal alanlar galeri ve müzeye alternatif 

olmanın ötesinde sanat üretimin merkezine yerleşmiş bu sayede kamusal alanların sanat alanı 

formuna dönüştürülme süreci de başlamıştır. İlk olarak Duchamp’ın gündelik hayatta kullanılan 

‘pisuvar’ nesnesini estetik değerlerden arındırıp sanat nesnesi olarak topluma sunması, sanatın 

bilindik ontolojik değerlerini yerle bir etmiştir.  

1960’ta kuramsal temellerini “gerçeğin algılanmasına yeni yaklaşımlar” eksenine oturtan, 

öncülüğünü sanat eleştirmeni Pierre Restany’nin yaptığı “Yeni Gerçekçiler Grubu” kurulmuştur. Bu 

grubun kurulmasında ve ortaya koydukları sanat anlayışlarının oluşmasında Yves Klein’in 1958’de 

bir galeride sergilemiş olduğu “Boşluk” çalışması etkili olmuştur. “Sergide duvarlarda, yerde, tüm 

mekânda boşluktan başka görülecek bir şey yoktur. Burada sanatçı ham gerçeği özgürce 

kullanmıştır”. Klein’in bu çalışmasına 1960’ta Arman aynı galeriyi kullanarak “Dolu”yu göstererek 

yanıt verir. “Arman’ın sergisinde nesnelerin yığılmasıyla mekân kullanılamaz olmuştur” 

(Germaner, 1997: 18-19; Akt. Susuz, 2017: 105). İki sanatçı da eserin sergilendiği alan olan galeri 

mekânını salt sanat nesnesi ya da farklı ojelerle bir bütün oluşturacak şekilde kullanmıştır. Ta ki 

sanat olgusu, mekân kavramını her tarafı duvarlarla kapalı alan formatından çıkarana kadar. 

Dolayısıyla sanat, belirli kalıp ve sınırların dışına çıkmıştır. Yeryüzü, sanatçılar için mekân olgusu 

haline gelmiştir. Sanatın bu yönü, kamusal sanat uygulamalarına zemin hazırlamıştır (Susuz ve 

Eliri, 2017: 538). Artık sanat bu noktadan sonra kendine ifade alanları aramaya başlamıştır. 

Kalıplaşmış sanat kuralları ‘kuralsızlık’ ilkesiyle yer değiştirmiştir. Kavramsal sanat süreciyle 

izleyici sanat eseriyle mekân farkı gözetmeksizin ‘iç mekân/dış mekân (kamusal alanları da kapsar)’ 

sanat eseriyle bütünleşir. Bu noktada eser, sanatçıdan çıkar toplumun elinde tahmin edilemeyecek 

farklı bir noktaya ulaşır. 

Türkiye’de bağımsız sanat pratiklerinin ve üretim biçimlerinin ortaya çıkışı; 1970’li yıllarda, 

sanatçıların yerleşik ve geleneksel tekniklerin dışına çıkarak farklı teknik, konu ve malzemeleri 

çalışmalarında kullanmalarıyla başlar. Bu durum özellikle 1980 sonrası sanat ortamında 

görülmektedir; hazır-yapım ya da gündelik yaşama özgü malzemelerin sanatçılar tarafından tercih 

edilmesi 1990’lardan sonra hızla yaygınlaşmıştır (Çalıkoğlu, 2008, 9-10). 

Ahmet Öğüt ve Eserleri 

Yakın dönem Türkiye çağdaş sanatçıları arasında sıklıkla adı geçen, Newyork, Amsterdam, Berlin 

ve Amman’ın aralarında olduğu çeşitli şehirlerde 70 den fazla çalışma yapan Ahmet Öğüt, 

interdisipliner bir sanat yaklaşımıyla çağdaş sanatı gündelik hayatın detaylarıyla birleştiren, 

izleyiciyle eleştirel bir enlemde ilişki kurabilen, sanat yaratımının içerisinde birebir rol alarak ele 
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aldığı konuyu video, enstalasyon ve çizim gibi çeşitli medyumlarla görünür kılan bir sanatçı kimliği 

taşımaktadır. Ayrıca sanatçının yürütücülüğü üstlendiği projelerin konuları arasında Amerika’daki 

üniversite öğrencilerinin öğrenim ücretlerinin karşılanması, İngiltere’de yaşayan akademisyen 

göçmenlerin ders verdiği Sessiz Üniversite bulunmaktadır.  

Öğüt işlerinde siyasal, toplumsal ve sanatsal fenomenlerin izlerini çoğunlukla mizahi, yer yer de 

anıtsallaştırarak sürer. YKY’nin çağdaş sanatçılar monografi dizisinin “gurbetçi” sanatçılara eğilen 

son kitabı “Her Yerde, Evinde”de Natasa Petresin, Öğüt’ün sanatını “Bugüne kadar gerçekleştirdiği 

performanslar, çizimler, video ve fotoğrafik çalışmalarında Ahmet Öğüt dünyanın farklı 

bölgelerindeki insanların gündelik gerçekliği algılayış biçimleri üzerindeki, siyasi, idari ya da 

iktisadi denetimi görünür kılıyor” diyerek açıklıyor. Öğüt’ün sanatı üzerine neredeyse eksiksiz bir 

tanımlama (Ruhöfer, 2011: 22-25).  

Araştırma kapsamında sanatçının “Bakunin's Barricade (2015), Exploded City (2009), Across the 

Slope (2008)” isimli eserlerindeki toplumsal yapıları dönüştürme sürecine tanıklık edilmektedir.  

Sanatçı kendi sanat yaratım sürecini şu şekilde açıklamaktadır.  

«Bir sanat eseri nerede başlar nerede biter? Sanatçının rolünün başlangıç ve bitiş noktası 

neresidir? Yıllar boyunca çalışmalarım nesne bazındaki sanat eserlerinden platformlara, 

kampanyalara, tartışmalara, şakalara, meydan okumalara, başarısızlıklara ve sürprizlere doğru 

evrildi. Kimi zaman yapısal bir değişiklik talep eden işler yaptım. Dolayısıyla, ben muzip bir 

oyuncudan bir arabulucuya, bir müdahaleciye, ya da müzakereciye dönüştüm. Beni tetikleyen 

içgüdü hep aynıydı: kendimi metaforik şakalarının sembolik alanıyla sınırlamak yerine toplumsal 

yapıları dönüştürmenin yollarını araştırmaktı.» (Frize, 2015). 

 

 

 
Resim 1. Bakunin's Barricade, (Bakunin Barikatı) 2015 

Ahmet Öğüt’ün ‘Bakunin’in Barikatı’ adlı eseri, Türkiye’de resim sanatının önde gelen 

isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Fahrünissa Zeid, Şükriye Dikmen’in aralarında bulunduğu 

sanatçıların eserlerinin bir yığın döküntünün önüne adeta siper edilmiş şekilde yerleştirilmesinden 

ibarettir. Söz konusu enstalasyon, Zeyno – Muhsin Bilge’nin Türkiye’den modern ve güncel yağlı 

boya, heykel, çizim ve sanatçı kitaplarından oluşan koleksiyonunu içerecek şekilde yeniden 

kurgulanmıştır. İş, Mihail Bakunin’in 1848’de Prusyalı kuvvetlere karşı Dresden’deki sosyalist 

başkaldırının ön saflarına sanat eserleri yerleştirme önerisinden esinlenerek, yerel bağlamda nefsi 

müdafaa ve sivil direnişe dikkat çeker.  
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Resim 2. Exploded City, İnfilak Etmiş Şehir, 2009 

Ahmet Öğüt’ün ‘İnfilak Etmiş Kentler’ adlı yerleştirmesi; unuttuğumuz veya unutamadığımız ama 

aklımızda kalan hoteller, binalar, arabalar (Madımak Oteli, Belfast’daki Europa Hoteli, Mostar 

Köprüsü, Tikrit Müzesi, Hayfa Maxime Restaurant, Bogota’daki Clun El Nogal, Gazze’deki İslam 

Üniversitesi,  Susurluk kamyonu, Şemdinli arabası vb.) atlatılmış politik manevralar hep birlikte 

yanyana bir ‘dünya umutulmuşlar şehrini’ meydana getiriyor. Herbirini keserek, katederek ilerleyen 

ve ilerlerken de kendi etrafında dönüp duran bir tren zamanın ileriye doğru gitmektense 

bölünmelerle işlediğini bize anımsatıyor.  

Ahmet Öğüt’ün maketlerindeki şehir Türkiye’de ve dünyanın daha birçok yerinde işlenmiş 

cinayetlerin, terörizm hareketlerinin, halklarının çektikleri acıların atlatılarak unutturulmaya 

çalışıldığı dünyamızın bir suretini sunmakta. Binalar sanki ilk yapılmış halleriyle yerleştirmede 

mevcut durmaktalar; isterse artık bazı binalar mevcut olmasın, yine de maketler onların dimdik 

belleklerde kaldığını bize göstermekte. 

«Zaman nosyonu ve onun yakın geçmişi yeniden inşa etmekteki rolü benim için daima çok önemli 

oldular. Hükümetler yasaları genellikle yakın geçmişi uzak geçmişe dönüştürmek için kullanıyorlar. 

Zaman aşımı ne yazık ki ciddi toplumsal olayları bile hafızamızdan silebiliyor. İnflak Etmiş 

Şehir’deki binalar küresel olarak anonimler ama yerel olarak çok iyi biliniyorlar. Bu şehir bu 

mekanları tahrip edilmeden ya da saldırıya uğramadan önceki, bir harabe olarak ünlenmeden 

önceki anlarında birleştirip, yeniden inşa eden hayali bir metropoldür. Sürekli unutmak yerine, 

sürekli hatırlamak çok önemli.» (Frize, 2015). 

 
Resim 3. Across the Slope, (Yokuş Boyunca), 2008 

Yamaçtaki bu araba sadece değiştirilmiş bir Murat 131 mi, yoksa havada asılı duran orta sınıf bir 

rüya mı? 

1960'larda, Türk mühendisler prototip el yapımı bir otomobil olan Devrim'i [Devrim] ürettiler.  

Öğüt ilk olarak, Türk gazetesi metinlerine dayanan bir dizi hikaye ve illüstrasyon olan Tarihte 

Bugündeki Devrim'i (2007) araştırır. Öğüt’ün Devrim’e ilgisi, açılıştaki deneme sürüşünün, boş bir 

benzin deposunun utanç verici sonucunun tarihi başarısızlığından kaynaklanıyor. Devrim projesi 

gibi, Yamaçta ise, ulusal gurur projelerinin rekabetçi ruhuna ve orta sınıf özlemlerinin üzerinde 

durduğu görünmez engellere atıfta bulunuyor.  

«Bu bir yenilgi hikayesi değil, umut hikayesi. Kapasitesi malum, mütevazı bir aracı (Murat 131) 

alıp uzattık, bir şekilde bir limoyu andırmaya başladı, Biraz sınıf atlamış göründü araç. Modifiye 
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kültüründe kişiselleştirme, bireyselleştirme hikayesi var; bu da araba aracılığıyla kamusal alanda 

görsel söz hakkı talep etme hikayesi.» (Frize, 2015). 
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AKILLI ŞEHİR OLMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER 

WHAT HAS TO BE DONE TO BECOME A SMART CITY 

Coşkun TELCİLER 

Öğretim Görevlisi,Pamukkale Üniversitesi 

Özet 

Şehirler giderek büyümekte ve Yerel Yönetimlerin önemi giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler 

istatistiklerine göre tüm dünyanın yüzde 53 ten fazlası şehirlerde yaşamaktadır. Artan nüfus, 

binalar, araçlar beraberinde çevre kirliliğini getirmektedir. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine 

göre, hava kirliliğinin yarattığı toksin nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla erken ölüm gerçekleşiyor. 

Yapılan çalışmaya göre, yoğun hava kirliliği nedeniyle, her 10 kişiden 9u kanser, kalp rahatsızlığı 

gibi ölümcül hastalıklara yakalanıyor.  

Trafik ve park yeri bulma büyük sorundur. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ev ve işyeri arası 

gidiş geliş için harcanan zaman, bir yılda BEŞ TAM GÜN olarak hesaplanmıştır. İnsanlar yılda 

24*5 saat boş yer bulmak için arabalarıyla gereksiz yere dolaşmaktadırlar. Büyük zaman kaybı, 

yakıt ve israfı ve gereksiz havaya salınan gazlar. 

Yerel yönetimlerin bu büyümeyi ve beraberinde yaşanan tehlikeleri göz önüne alarak gerekli 

yatırımları yapmaları gerekmektedir. Belediyeler servis kalitesini arttırmaya çalışırken büyük 

maliyetlerle karşılaşmaktadırlar.  

Çalışmamızda IoT, sensorlar, bulut ve diğer cihazların akıllı şehir olmayı ve şehir yaşamını daha 

sağlıklı, daha huzurlu hale nasıl getireceğini, günlük yaşamı nasıl kolaylaştıracağını, şehir 

sakinlerinin sağlığını arttırmalarının yollarını incelemeye çalıştık. 

Abstract 

Cities have been growing very rapidly, as a result of this, the importance of local government also 

increasing. According to United Nation’s statistics more than 53% of world population is living in 

the cities. Increasing populatıon, buildings, cars and others are causing environmental pollution. 

According to WHO (World Health Organization) reports, every year more than 7 million people 

died from air pollution. WHO stated that, every 1 of 10 people become ill like cancer, heart disease, 

because of intensive air pollution in big cities. 

Traffic and finding a place to parking is also big problem in cities. According to a report in USA 

stated that, US citizens spent 5 FULL DAY in a year, to travel from their hoses to their workplace. 

People spent 24*5 hours to for unnecessary travel and parking time. It is a great wasting time, fuel 

wastage and more and more air pollution 

Local governments must make great investment to prevent these problems. But often, these 

spending, investments are so great that municipalities hardly found these resources. 

In our research we tried to find ways, how IoT devices, sensors, cloud and other technologies help 

our society in daily lives to become healthier, more comfortable. 

Anahtar Kelimeler: IoT teknolojileri, Akıllı Şehir, Sensorlar, RFID, Hava kirliliği ölçümü, Trafik 

sıkışıklığı, park yeri bulma sensorları, bulut bilişim. 

Keywords: IoT, Smart Cities, sensors, RFID, air pollution sensors, traffic congestion, Parking 

sensors, Cloud computing 

44



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Giriş  

Şehirlerin Giderek Büyümekte ve Yerel Yönetimlerin Önemi Giderek Artmaktadır. 

Dünyamız artık tamamen şehirleşmiştir. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre tüm dünyanın 

yüzde 53 ten fazlası şehirlerde yaşamaktadır. 1950lerden itibaren şehir nüfusları yüzde 50den fazla 

artmıştır ve artmaya devam etmektedir. 2050 yılında, dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde 

yaşayacağı öngörülmektedir. 20. Yy başlarında nüfusun %30u şehirlerde yaşarken bu oran tamamen 

tersine dönmüştür. 

 

Artan nüfus, binalar, araçlar, kullandıkları yakıtlardan yayılan zehirli ve toksin gazlar, trafik 

sıkışıklığının oluşturduğu zehirli gazlar beraberinde çevre kirliliğini getirmektedir. WHO (Dünya 

Sağlık Örgütü) verilerine göre, hava kirliliğinin yarattığı toksin nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla 

erken ölüm gerçekleşiyor. Yapılan çalışmaya göre, yoğun hava kirliliği nedeniyle, her 10 kişiden 9u 

kanser, kalp rahatsızlığı, astım, KOAH gibi ölümcül hastalıklara yakalanıyor. Göreli, en temiz 

havanın gelişmiş ülkelerde bulunduğu düşünülebilir. Zengin devletler, vatandaşları koruyacak 

önlemleri alabilmektedir. Birleşik Krallık, kömür santrallerini kapatarak kirliliğin önüne geçmeye 

çalışmaktadır. Her şeye karşın, tüm zenginliklerine karşın gelişmiş ülkelerin büyük metropollerinde 

de hava kirliliği, zehirli gazlar ciddi bir sorun olarak durmaktadır.   (Kaynak: World Health 

Organization- WHO) 

 

Akıllı Şehir uygulamaları bu ölümcül kirliliği azaltmak için kullanılmaktadır. 

 

Trafik ve park yeri bulma büyük sorundur. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, ev ve işyeri arası 

gidiş geliş için harcanan zaman, bir yılda BEŞ TAM GÜN olarak hesaplanmıştır.  Bu hesaba, park 

yeri arama ve bulma (bulamama) zamanı eklenirse, bu anda aracın havaya saldığı zehirli gazlar 

hesaplanırsa, durum daha kötüleşecektir. 

Yerel yönetimlerin bu büyümeyi ve beraberinde yaşanan tehlikeleri göz önüne alarak gerekli 

yatırımları yapmaları gerekmektedir. Belediyeler servis kalitesini arttırmaya çalışırken büyük 

maliyetlerle karşılaşmaktadırlar. Pek çok belediye için bu masraflar altından kolay 

kalkamayacakları kadar büyüktür.  

 

BCC Research’ün 2012 yaptığı araştırmaya göre, Akıllı Şehir pazarı 2020 yılında 775 milyar dolara 

yükselmesi beklenmektedir. Bu şehirler tüm dünyanın ürettiği toplam değerin %60ını 

üretmektedirler. Kuzey Amerika, bu alanda öncü durumunu korumaktadır. Yatırımlar, 2016 

yılındaki 118 milyar$ dan, 2020 de 244 milyar $a yükselecektir. Avrupa ve Asya ivmelenerek, bu 

yarışa agresif bir şekilde, katılmıştır. Avrupa, öncelikli olarak, enerji sektörüne önem vermektedir. 

Latin Amerika ve diğer küçük pazarlarda, kuvvetli büyüme beklenmektedir. 

Akıllı şehir sayısı, son birkaç yılda, 10lu sayılardan 100ün üstüne çıktı. 600 şehir “akıllı” olmaya 

çalışmaktadır. Gelişen bilgisayar ve elektronik teknolojileri sayesinde, yazılım, donanım ve ağlarla 

sunulan yeni teknolojilerle birlikte, ayrıca IoT ve sensorların giderek artan kullanımı sonucu, 

sistemlerin anlık haberleşmesi mümkün olmakta bu durum, tüm şehri yönetebilecek bilgi akışı 

sağlamaktadır. Bu durum Akıllı Şehirlere yol açmaktadır. 

 

Çalışmamızda şehirleşmenin getireceği riskleri önlemenin teknoloji ile nasıl sağlanacağını 

araştırdık. IoT, sensorlar, bulut ve diğer cihazların akıllı şehir olmayı ve şehir yaşamını daha 

sağlıklı, daha huzurlu hale nasıl getireceğini, günlük yaşamı nasıl daha kolaylaştıracağını 

incelemeye çalıştık. 

 

 

YÖNTEM VE BULGULAR 

 

Araştırmamıza IoT teknolojilerini inceleyerek başladık. Akıllı binalardan tıbbi işlemlerde, 

ulaşımdan tarla sulamaya, kanser teşhisinden şeker ve tansiyon ölçümüne kadar pek çok alanda 
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kullanılmakta olan bu cihazlar “akıllı” Kabul edilen şehirlerinde akıllı olmasını sağlayan vaz 

geçilmez bir öge olduğu görüldü. 

 

Barselona, Manchester, New York, Madrid, Seul ve diğer akıllı şehirleri inceleyerek bu şehirlerin 

neden “akıllı” olduğunu saptamaya ve şehir sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak için 

gerçekleştirdikleri projeleri inceledik. Şehrin tarihine, kültürüne, şehir sakinlerinin önceliklerine 

göre değişmekle birlikte, hepsinde ortak olan noktalar şu şekilde ortaya çıkmaktaydı: 

 Hava kirliliğini önleme, 

 Trafik sıkışıklığını azaltma, 

 Park yeri bulma 

 

Genel olarak bu sorunların çözümü için çalışılmaktadır. Bu nedenle çalışmamız da bu konulara 

odaklandık ve çözümler üretmeye çalıştık. 

 

Bunlardan başka atık yönetimi, su kaçakları, deniz ve göl kirliliği, çevre koruma, gürültü kirliliği, 

tarihi binaların korunması, içecek suyun temizliği gibi konularda da çeşitli projeler ve uygulanmalar 

bulunmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda bu konular üzerinde çalışmak gerekebilir. 

 

SONUÇ OLARAK YAPILMASI GEREKENLER 

 

Çalışmamızın sonunda Akıllı Şehir olabilmek için yapılması gerekenleri, stratejik hedefin ne olması 

gerektiğini ve bu stratejiye ulaşmak için kullanılacak politikaları özetleyeceğiz. 

 

Genellikle çevre kirliliği, trafik sıkışıklığı ve park yeri bulmada çözüm arayışlarına girildiğini 

belirttik. 

Sistem, sensorlar yardımıyla ilgili ölçümleri yapmakta, topladığı bilgileri bulut sistemine 

göndermekte, sistemde “big data analyze” araçları ile toplanan verilerden bilgiler edinilmekte ve bu 

bilgiler raporlanarak ilgili ve sorumlu birime ya da birimlere gönderilmektedir. Bundan sonra 

çözüm üretmek yerel yönetimlerin ya da devlet kurumlarının sorumluluğundadır. 

Türkiye’nin özel koşullarına göre bu söz ettiğimiz şablon yerine ülke gerçeklerini karşılayacak 

çözümler üzerine odaklandık. 

 

Önereceğimiz çözüme göre, öncelikli olarak, şehrin en temel, en öncelikli sorunları belirlenmelidir. 

Bunun için devlet yöneticileri, yerel yönetimler, şehrin ileri gelen sanayici, işadamları ve sivil 

toplum örgütlerinin temsilcilerinden ve bilgi işlem gibi teknik uzmanlardan oluşan kurullar 

oluşturulmalıdır. Bu kurullar yapacakları çalışmalarda öncelikleri belirleyecekler, buna göre 

yapılması hedeflenen projelerin yaklaşık maliyetleri hesaplanacak,  

 

Yapılacak ikinci değerleme sonucu, maliyet – fayda (verim) analizleri yapılarak olurluluk 

(fizibilite) raporları hazırlanarak gerekli çalışmalara başlanmalıdır.  

 

Akıllı şehir uygulamaları çok maliyetlidir. Bu şekilde bir çalışma yapılmadan bir kurumun isteğiyle 

proje başlatılırsa projenin başarısız olma durumu fazlalaşacaktır. Yapılan masraflar, verilen emek 

boşa gidecektir. 

 

Türkiye için dikkate alınması gereken diğer etken, bulut bilişimdir. Nesnel koşullar 

değerlendirildiğinde, sensorlar tarafından toplanan verilerin bulutta değil başka ortamlarda 

saklanması ve işlenmesi gerçeği görülecektir. Çalışmamızda bu konuyu da göz önüne alarak, ülke 

şartları açısından gerçekçi çözümler aramaya çalıştık. 
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Abstract 

In achieving the objectives and targets of the enterprise, the employees ' willingness to carry out 

their duties in the desired manner depends on their working in a comfortable and comfortable 

environment. The physical order of this environment plays an important role in employee health, 

psychology, job performance and job efficiency. In this important role, ergonomics provides the 

necessary elements for the employee to work in a more comfortable environment. These factors are 

the best way to make the most of the employee's abilities by taking into account their limitations. 

The main objective of ergonomics is to determine the conditions in ensuring the integration of the 

employee into the work by examining all factors. These conditions include color harmony, seating 

arrangement, lighting system, ventilation system, humidity, etc. the tools and materials used in the 

elements require that the furniture be designed according to the satisfaction of the employees. The 

aim of this study is to determine the interaction between workplace ergonomics and job 

performance. For this purpose, 120 employees working in the governorship of Kütahya province 

were reached on a voluntary basis. According to the findings from the study, workplace ergonomics 

was found to positively affect job performance. In addition, there was no significant difference 

between demographic variables gender and marital status with workplace ergonomics and job 

performance. 

Keywords: Workplace ergonomics, Performance, Job performance . 

GİRİŞ 

Günümüz dünyasında çalışanlar çalışma hayatının merkezinde önemli roller üstlenmektedirler. 

İşletmelerde de çalışanların vazifelerini verimli biçimde yerine getirmekte pek çok unsur 

gerekmektedir. Kurum ve kuruluşların büroları ve hizmet alanları çalışanların zamanlarının çoğunu 

geçirdiği alanlar olması nedeniyle çalışanlara uygun ve işlerinin rahat yapabileceği şekilde 

düzenlenmiş olmalıdır. Bu alanlar verimliliği etkilediğinden ergonomik olarak düzenlenmelidir. Bu 

düzenlemeler çalışanların sağlık, psikolojisi ve verimliliğini direk olarak etkilediğinden ergonomik 
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unsurlara göre rahat ortamlar oluşturulması gereklidir. Çalışma yaşamındaki sağlıklı çalışma 

ortamının oluşturulması ergonomik tasarım ve ergonomik ürünlerle sağlanmaktadır. Bunun 

sağlanamadığı ortamlarda, beklenen iş verimliliği ve kişisel verimliliğin gerçekleşemediği ayrıca 

çalışanların sağlık sorunlarına yol açtığı bilinmektedir.  

Ergonomik unsurlar dikkate alındığında olası iş ve meslek kazalarının engellenmesinde etkili 

olmaktadır. Ergonomi sadece mekânın tasarımında değil iş ortamının ısısı, nemi, hava akımı, tozu, 

gazı, buharı, zararlı maddeleri, gürültüsü, titreşimi, aydınlatması gibi unsurları da kapsamaktadır. 

Yapılan çalışmalar çalışanların ergonomik unsurlara göre düzenlendiği ortamlara kolay adapte 

olduğu, verimliliği arttığı, daha geç yoruldukları, iş performansında artış sağladığı ve çalışma 

koşullarından ise az şikâyetçi oldukları tespit edilmiştir.  

 

İŞYERİ ERGONOMİSİ 

Günümüz iş yerlerinde yeni teknolojiler ve bilgiler ışığında daha ergonomik çalışma ortamları 

hazırlanmaktadır. Bu hazırlık çalışma ortamlarının yapı ve işleyişi ile ilgili çalışanların düşünce ve 

beklentileri temelinde yapılmaktadır. İş dünyasında çalışanların çoğu çalışma ortam ve şartları 

açısından bazı sorunlar ile karşılaşmaktadır. Bu sorunlar çalışanlarda beden ve ruh sağlığı ile 

verimliliği olumsuz etkilemektedir. Bundan dolayı çalışma ortam ve koşullarının çalışanlara uygun, 

işlerin rahat yapılabileceği şekilde düzenlenmelidir. 

Ergonomi, eski Yunanca’da iş anlamında “ergon” ve “doğal yasa ve düzen” manasına gelen 

“nomos” sözcüklerinden türetilmiş “iş yasası” anlamında kullanılan kavramlardan biridir. 

Ergonomi, çalışanların işe, aletlere, üretim süreçlerine, üretim sistemlerine ve çalışma ortamına 

uyumu manasına gelmektedir (Işıl, 1991: 6). 

Ergonomi Araştırma Derneği ergonomiyi; “1.çalışanlarla işleri, araç-gereçleri ve çevre arasındaki 

ilişkileri, 2. özellikle anatomik, fizyolojik ve psikolojik açıdan bu ilişkilerde ortaya çıkan 

problemlerle ilgili çalışmalar” olarak tanımlamaktadır. Tanımlamanın her ikisi de bilim ve 

teknolojiyi kapsamaktadır (Shackel, 1984: 9). 

Ergonomi; fizyoloji, anatomi ve psikoloji bilimleriyle ilgili bilgilerin kişi ile iş çevresi ve kullandığı 

teçhizat arasındaki ilişkilerin incelendiği bilimsel daldır. Bu bilim dalının gayesi, verimlilik ve 

etkinlik açısından insan-sistem optimizasyonunu sağlamaktır. Bu amaçla çevre ve sistem üzerindeki 

çalışmaların çalışanlara uyumunu sağlanmaktır (Tengilimoğlu ve Tutar, 2009: 143). 

 

İŞ PERFORMANSI 

Küreselleşme, yoğun rekabet ve ileri teknolojilerin neticesinde bilginin etkin biçimde kullanıldığı 

aynı zamanda üretildiği ülkeleri görmekteyiz. Bu aynı zamanda zengin kaynakları olan, 

günümüzdeki bilgi-iletişim teknolojisinin gerisinde kalmış, bilgi toplumu olmayı başaramayan refah 

düzeyi düşük ülkeleri de görmekteyiz. Bu nedenden dolayı insan kaynakları kısımlarının en önemli 

unsuru performans değerlemesi ve yönetimidir (Özkara, 1999: 38). 

Campell (1990: 687) iş performansını, örgütün amaçlarına ilişkin davranış ve faaliyetler olarak 

tanımlamaktadır. İş performansı, “belirlenen bir görevin yapılması, tamamlanması” belirlenmiş işi 

yapan çalışanın işin yapılmasında hedefe ne kadar ulaşabildiği ve amaçlanan hedefe ulaşabilmede 

işin nitelik, miktar, zaman ve maliyetini dikkate alarak yapılması gerektiği anlamlarına gelmektedir. 
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İş performansı görev ve bağlamsal performans olarak iki alt faktör şeklinde ele alınmaktadır. 

Çalışanın yapması gereken işi ne kadar iyi yaptığı görev performansı, görev dışındaki işi yapmak 

için istekli olmak, birliktelik gerektiren çalışmadaki performans, kurallar ve prosedürlere ne kadar 

uyduğu, işletmenin hedeflenen amaçlarını benimseme/benimsememe davranışlarına sahip olması 

ise bağlamsal performans ile ifade edilmektedir (Motowidlo, 2000). Görev ve bağlamsal 

performans iş performansının belirlenmesindeki iki unsurdur. Bu unsurlar aynı zamanda çalışma 

deneyimini görev performansla olan ilişkisi, bağlamsal performansa göre fazlayken, kişiliğin 

bağlamsal performansıyla olan bağlantısı, görev performansından daha yüksek olduğu ileri 

sürülmektedir. (Chiu, 2004: 82-83). 

VERİ VE YÖNTEM 

Araştırma Kütahya il merkezindeki 120 valilik çalışanı ile gönüllülük esasına göre yapılmıştır. 

Araştırmada 2 ölçek ile demografik değişkenlerden oluşan ifadelerle veri seti oluşturulmuştur. 

İşyeri Ergonomisi ölçeği (Polat, 2006) 19 ifadeden, İş Performansı ölçeği (Özer, 2018) ise 23 

ifadeden oluşmaktadır. Toplam 42 ifade Likert tipinde (1.Hiç Katılmıyorum,- 5.Tamamen 

Katılıyorum) ve 8 adet demografik özellik içeren ifadelerle oluşturulan anket 120 valilik çalışanına 

uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analiz edilmesinde SPSS (20.0) programı kullanılmıştır.  

SONUÇ 

Ergonomi ve İş Performansı konusunda p<0,05 anlamlılık düzeyinde demografik değişkenlerden 

cinsiyet, medeni duruma göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. Ancak statü 

konusunda şef pozisyonunda çalışanların işçi pozisyonunda çalışanlara göre p<0,05 anlamlılık 

düzeyinde negatif yönlü anlamlı farklılığı tespit edilmiştir. Elde ettiğimiz bulgularla ergonominin iş 

performansı ile pozitif yönlü anlamlı ilişkileri (r=0,206) tespit edilmiştir. Ayrıca ergonominin işyeri 

ortamı (t=5,329), yerleşim düzeni (t=5,368), bina yapısı (t=4,097) ve makine özellikleri (t=5,091) 

alt faktörlerinin iş performansı üzerinde anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Mobbing, which is known as humiliation, intimidation, intimidation, harassment and psychological 

violence in organizations, is unethical behaviors targeting individuals. In recent years, mobbing is a 

frequently heard concept in social media and academic studies. Mobbing creates psychological, 

physical and emotional discomfort in the person as a result of the individual's morale, motivation 

and creativity by destroying the performance of the organization is reduced. Mobbing, which is 

practiced in organizations, creates a physically, socially and organizationally destructive process on 

the mobbing victim, his family, organization and society. Organizations are losing their human 

resources, which is the most important factor for them, and are coping with economic and social 

consequences, which affect the economy of the country as well as the organization. The aim of this 

study is to determine the interaction of mobbing on job performance. The research was conducted 

with health workers in the public sector of Kütahya province. 156 employees, both white and blue 

collar, participated in the study on a voluntary basis. According to the findings obtained from the 

research, the performance levels of the employees are statistically significant negative correlation 

with perceived mobbing level. This finding is consistent with previous studies. 
Keywords: Mobbing, Performance, Job performance 

 

GİRİŞ 

Çalışan bireyi hedefine alan, sistematik olarak tekrarlanan, sindirme, yıldırma, aşağılama ve 

duygusal şiddet uygulama türünden ahlaki temeli olmayan davranışların tanımlanmasında 

kullandığımız psikolojik taciz, modern toplumların çalışma hayatındaki bir olgudur. Günümüz 

dünyasın her sektörde görülebilen, çalışanın fiziki ve ruhi olarak etkileyip verimliliğini düşüren 

kurumlara zarar verici bir hastalıktır (Palaz, vd., 2008: 41). Bu hastalık 1980’lerden sonra yaşanan 

küreselleşme ve ileri teknolojilerin yarattığı iktisadi, toplumsal dönüşümler nedeniyle ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşen rekabet ve üretim sürecinde iş yükü, çalışma şartları ve iş yönetim 

mekanizmalarının negatif etkilenmesi hem çalışanları, hem de işletmeleri tehdit eden psikolojik 

şiddet eğilimlerinin artışına sebep olmuştur (Özen, 2007:2). Nedeni, kültürümüzün bir uzantısı 

olarak; otoriteyi sorgulayan, yanlışlıkları şikayet eden, başarılı olan ve diğerlerinden farklı olan 

kişileri çalışma ortamından uzaklaştırılmasıdır (Polat, 2013: 6).  

Mobbing ile performans ilişkisini inceleyen az sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar, 

mobbingin örgüt sağlığını olduğu kadar, çalışanların iş performansı, fiziksel ve duygusal sağlığını 

da olumsuz etkilediğini göstermektedir (Çınar ve Akpunar, 2017: 54). Bu etkilerin anlaşılarak 

önlemler alınması işletme amaç ve hedeflerine ulaşılmasında anahtar rol oynayacağı bilinmelidir. 

 

MOBBİNG KAVRAMI 

Kavram ilk olarak 1980’lerde Leymann tarafından işyerlerinde bir veya daha çok çalışan tarafından 

hedefteki bir çalışanın yıldırılmasına yönelik, onu çaresiz ve savunmasız durumda bırakmayı 

hedefleyen, düşmanca ve etik dışı uygulamaları içeren psikolojik saldırının tanımlanmasında 

kullanılmıştır (Seçkin Halaç ve Güloğlu, 2019:158). “Mob” sözcüğü İngilizce “kanun dışı şiddet 
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uygulayan düzensiz kalabalık veya çete” şeklinde ifade edilmekte ve; psikoloji şiddet, taciz, 

kuşatma, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamlarına gelmektedir (Şimşek, 2013: 37). TBMM’de 

yapılan Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunca “Mobbing” kavramından ortak bir tanım 

konusuna varılması için Türk Dil Kurumu’na yaptığı başvuruda, Türk Dil Kurumu “Mobbing” 

kavramın Türkçe karşılığını “bezdiri” olarak tanımlamıştır (TBMM, 2011). Çalışmanın devamında 

anlam karışıklığını önlemek adına “Mobbing” kavramı kullanılmıştır.  

Günümüz çalışma yaşamında olumlu durumların yanında; gerilim, stres, çatışma, mobbing gibi 

olumsuz durumlarda görülmektedir (Ertaş ve Çiftçi Kıraç, 2017). İş yerlerinde mobbing, çalışma 

hayatında eskiden beri var olan fakat çalışanların açığa çıkarmaktan kaçındığı, görmemezlikten 

gelinen çok boyutlu ve karmaşık bir konudur (Tınaz, 2006: 13). Mobbing çalışanların ruhsal, 

fiziksel ve duygusal sağlığını etkileyen (Gözüm, 2017:1) yaşandığında görülmeyen ya da görülmek 

istenmeyen (Yılmaz, vd., 2016), çalışanların iş verimini azaltan, çalışanları işten ayrılmaya ve hatta 

intiharlara kadar götüren eylemler dizisidir (Gözüm ve Karaçor, 2017:498). 

Mobbing sürecinin anlaşılmasında öncelikli olarak işyerindeki mobbingin habercisi olan 

davranışların belirlenmesi gerekir (Tınaz, 2006: 16). Bu davranışlar literatürde farklı anlamlarla 

ifade edilmektedir. Bunlar; psikolojik şiddet, ahlaki taciz, işyerinde söylentiler, tehdit, aşağılamalar 

gibi düşmanca davranışlardır (Tüfekci, 2018: 500). Mobbing neticesinde mağdurların iş 

performansı düşmekte başarı duygusu azalmakta ve yeteneklerinden şüphe etmeye 

başlamaktadırlar. Bundan dolayı mağdurun sosyal kimliği de zarar görmektedir (İdiğ Çamuroğlu ve 

Minibas Poussard, 2017: 58). 

 

İŞ PERFORMANSI 

İş performansı belirli bir zaman içinde üretilen mal/hizmetin miktarı olarak tanımlanmakta iken, 

çalışan açısından bireysel verimlilik ve etkinlik düzeyi olarak nitelendirilebilir (Tutar ve Altınöz, 

2010:201). Bu niteleme sadece işe yönelik davranışlarından ziyade işe yönelik olmayan davranışları 

da içermektedir (Aşık, 2016: 26). Bu davranışlar çalışan performansının artmasıyla örgüte 

yapacakları katkının artması anlamına gelmektedir. Yüksek performanslı çalışanlar sayesinde 

örgütsel performans da artacaktır (Turunç, 2010:254). Bu artışta çalışanın kendisine uygun işte 

çalıştırılması önem kazanmakta çalışana göre iş değil, işe göre çalışan yetiştirmek örgütsel 

açısından daha verimli olacaktır (Ertürk, 2009:88).  

Smithikrai (2007:134-135) iş performansını, bireysel çalışma etkinliğindeki davranışların sonucu 

olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan işletmelerin başarısı/başarısızlığı, o işletmedeki çalışanların iş 

performansına bağlıdır. Çünkü çalışan performansı, işletmenin kusursuz bir yolda 

ilerleyebilmesinde önemli faktörlerden birisidir. Bu faktörün diğer bir nokta ise, performansın 

sadece işletmenin hedefleriyle ilgili olan davranışları içermesidir. Çalışanların sergilemiş olduğu 

olumlu/olumsuz davranışlar işletmeye farklı biçimlerde katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle belirli 

bir zaman içersinde, belirli bir çalışan tarafından sergilenen her bir davranışın etkinliğinin 

değerlendirilebilir bir nitelik taşıması gerekmektedir (Impelman 2007: 5). 

Farklı süreçlere göre iş performansı farklı anlamlar taşımaktadır (Shahhosseini vd., 2012: 244). Bu 

durum, iş performansına etki eden birçok faktörün bulunmasındandır. Çalışan performansı, 

mesleğine ilgi, hayata ve işletmeye karşı tutumu ve işin zorluk derecesi gibi birçok değişkene 

bağlıdır. Buna ilaveten, kişisel farklılıklar, şirketin yapısı, kişinin görevi ve işteki rolü gibi faktörler 

de çalışan performansında doğrudan etkiye sahiptir (Srivastava 2013: 21). Dolayısıyla işin çeşidi, 

işin içeriği ve işin seviyesi iş performansı üzerinde farklı etkilerin oluşmasına neden olmaktadır 

(Kahya, 2007: 516). 

 

VERİ VE YÖNTEM 

Bu araştırma Mobbing ile İş Performansı arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla Kütahya ili kamu 

sektöründeki 156 sağlık çalışanı ile gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Araştırmada 2 ölçek ile 

demografik değişkenlerden oluşan veri seti kullanılmıştır. Mobbing Ölçeği 42 ifadeden, İş 

Performansı Ölçeği 23 ifadeden oluşmaktadır. Toplamda 65 ifade Likert tipinde (1.Hiç 

Katılmıyorum,- 5.Tamamen Katılıyorum) ve 8 adet demografik özellik içeren ifadelerden oluşan 
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anket 156 beyaz ve mavi yakalı sağlık çalışanına uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan Mobbing 

Ölçeği; Dokuzer’in (2018) çalışmasından, İş Performansı Ölçeği; Özer (2018) çalışmasından 

alınmıştır. Veri setinin analizinde SPSS (20.0) paket programı kullanılmıştır.  

 

SONUÇ 

Mobbing ve İş Performansı konusunda p<0,05 anlamlılık düzeyinde demografik değişkenlerden 

cinsiyet, medeni durum ve statüye göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilememiştir. 

Elde ettiğimiz bulgularla mobbingin iş performansı ile negatif yönlü anlamlı ilişkileri (r=-0,250) 

tespit edilmiştir. Ayrıca mobbingin iletişime yönelik, sosyal ilişkilere yönelik, sosyal konuma 

yönelik, mesleki ve özel yaşama yönelik ve sağlığa yönelik alt faktörleri ile iş performansı arasında 

negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bunlara ilaveten katılımcı sağlık çalışanlarının 

mobbing algısı ve iş performansı ile cinsiyet ve medeni durum arasında anlamlı farklılık 

bulunamamıştır. 
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Özet 

Cumhuriyet’in kurulmasından sonra, 1923-1938 yılları; siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel 

alanlarda gerçekleştirilen modernleşme hareketlerine tanık olmuştur. Osmanlı Devleti’nde yaşanan 

modernleşmeden mahiyet bakımından farklı olan erken Cumhuriyet dönemi modernleşmesi, 

kaynağını Atatürk ilkelerinden almış, ulusal kimliğin oluşturulması ve pekiştirilmesini gaye 

edinmiş, bir dizi inkılâpla kendisini göstermiştir.  

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselmesi için bir takım 

inkılâplarının yapılmasını zorunlu görmüştür. Ona göre, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, 

Osmanlı Devleti’nden devraldığı kurumları değiştirerek çağdaş dünyaya ayak uydurabilecek ve 

gelişim gösterebilecektir. Bu anlayışla, 1923-1928 yılları arasında Osmanlı Devleti’nden kalma 

kurumlar kaldırılmış ve Cumhuriyet kurumsallaştırılmaya çalışılmış; 1928 ile birlikte de inkılâplar 

kendisini iyiden iyiye göstermiştir.  

Bu çalışmada, Türk İnkılâplarının basın aracılığı ile çocuklara nasıl sunulduğu üzerine durulacaktır. 

Basın, Cumhuriyet’in tesis edilmesinde önemli bir aracı olarak görülmüştür. Toplumun geniş 

kesimlerine ulaşmak, inkılâpları anlatmak, benimsetmek için basın kullanılmıştır. Atatürk, milletin 

genel sesi olarak gördüğü basına birinci derecede değer verilmesi gerektiğini düşünmüş ve milli 

mücadeleden sonra Cumhuriyet’in korunması için basının vazifesinin önemini dile getirerek, basına 

biçtiği görevden bahsetmiştir.  

Cumhuriyetin tesis edilmesi ve korunmasında çocukların bilinçlendirilmesine de büyük önem 

verilmiştir. İnkılâpların taşıyıcısı olarak kabul edilen çocuklar, yeni bir nesil oluşturma çabaları 

bakımından değerlidirler. Çocuklara özel çıkarılan gazete ve dergiler bu dönemde çocuklara biliş 

edindirmek için kullanılmıştır. Afacan,bu gazetelerden biridir.  

Çocuklara özel ilk büyük mizah gazetesi olan Afacan, 1932-1945 yılları arasında yayınlanmış, 

içeriğinde inkılâplara yer vererek bir döneme ışık tutmuştur. Mizahî olması sebebiyle üslubunun 

eğlenceli yanı, çocukların ilgisini çekmesi bakımından, Afacan gazetesine ayrıca değer katmaktadır. 

Bu çalışmada, inkılâpların ve bu inkılâplar ile tesis edilmeye çalışılan Cumhuriyet’in Afacan 

gazetesinde nasıl sunulduğu anlatılacaktır. Öncelikle literatür taraması yapılarak Türk inkılâplarına, 

inkılâpların çocuklara anlatılmasında basının rolüne değinilen çalışmada,  doküman analizi 

gerçekleştirilerek Afacan gazetesi hakkından genel bir bilgi de verilmiştir. Daha sonra inkılâplar 

aracılığı ile benimsetilmeye çalışılan Cumhuriyetin, Afacan gazetesinde nasıl sunulduğu nitel 

tarihsel çözümleme yönteminden faydalanarak aktarılmıştır. Betimleyici tarihsel bir araştırma 

örneği olan ve genel tarama modeline uygun yürütülen bu çalışmada, Afacan gazetesinin 

inkılâpların ve Cumhuriyetin tanıtımındaki önemi ortaya konulmuştur.  

                                                             
1 Bu çalışma, Tuğba Batır tarafından Dr. Öğretim Üyesi Ebru Davulcu danışmanlığında hazırlanan, “Türkiye’de 

Çocuklara Mahsus İlk Büyük Mizah Gazetesi: Afacan” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
2This study has been produced from the postgraduate thesis called “Afacan, the first extensive comic customized for 

children” and prepared by TuğbaBatırunder the lecturer Dr. Ebru Davulcu’s counseling. 
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Abstract 
Modernization movement on political, economic, social, cultural fields took place between the 

years of 1923-1938 after the establishment of Turkish Republic. The early modernization of 

Republic Period which had different nature took its source from Atatürk Reforms. It aimed to 

forming and adopting national identity and exhibited itself with a series of reforms.  

Atatürk considered many reforms necessary so that Turkish Republic could reach the level of 

contemporary civilization. According to him, the new established Turkish Republic could change 

many institutions which he took them over from the Ottoman Empire; thus he believed that he could 

adapt them to the modern world and make progress. With this understanding, institutions remained 

from the Ottomans were closed between the years of 1923-1928 and the Republic were tried to be 

institutionalized. Reforms completely revealed as of 1928. 

In this study, it’s stressed how Turkish Reforms was presented to children through media. Media 

was a remarkable tool for the establishment of republic. Media was used to reach majority of 

society, to teach and adopt reforms to people.  Atatürk thought that media which is the common 

voice of a nation had to see value in the first place. Therefore, he mentioned about the importance 

of media’s mission for protection of republic after the war of independence and explained these 

missions.  

In addition to these, he also attributed great importance to raising awareness of children as to the 

establishment of Turkish Republic and its protection. Children accepted as the carriers of Reforms 

are always valuable for new generation. Comics and journals customized for children were used for 

raising awareness of children at that time. AfacanComicwas one of them.  

Afacan,the first extensive comic, was published between the years of 1932-1945 and contained all 

reforms and offered an insight into that period. Its humorous side contributed further value to itself 

in terms of attracting children. In this study, it will be represented how reforms and republic tried to 

be established through reforms have been presented. Initially, literature review and document 

analysis have been made and given general information about Afacan Comic in the study which has 

been mentioned about Turkish Reforms and media’s mission on adopting these reforms to children. 

Then, historical qualitative analysis has been used to show how republic which is tried to be 

adopted to children via reforms has been presented in Afacan Comic. The importance of Afacan 

Comic at reforms introduction and republic have been revealed within the framework of the study 

which is an example of descriptive historical research. 

 

Keywords: Turkish Reforms, Establishment of the Republic of Turkey, Children Humor Press, 

Afacan Comic.  

 

Giriş 

Siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel köklü değişmelere tanıklık eden erken Cumhuriyet 

döneminde, Atatürk ilkeleri ışığında birçok alanda inkılaplar yapılmıştır. Bu dönem ulus devlet 

oluşumuna yönelik esaslı adımların atıldığı bir dönemdir. Gerçekleştirilen değişmelerin başarısı bir 

bakıma toplum tarafından kabullenilmesi ile bağıntılıdır. Bu bakımdan, modernleşme sürecine dahil 

edilmek istenen topluma inkılapları duyurmak, Cumhuriyeti anlatmak, kabul ettirmek için 

yayıncılık faaliyetlerinden faydalanılmıştır.  

Bu çalışmanın üç ayağı bulunmaktadır. Bunlardan biri inkılaplar ve Cumhuriyetin tesisi konusu, 

ikincisi dönemin yayıncılık faaliyetleri açısından değerlendirilmesi açısından basın, üçüncüsü ise, 

çocuklardır. Çocukların sürece dahil edilmesi, inkılaplar ve Cumhuriyetin tesisinin yeni nesi 

yetiştirme çabaları bakımından öneminden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çocuk yayınlarının 

çocukların eğitimi, gelişimi, eğlenerek öğrenmeleri bakımından bir eğitim aracı olarak 

kullanılmalarından yola çıkılarak; erken Cumhuriyet dönemi politikalarının yerleştirilmesi 

bakımından çocuk yayıncılığının etki altına alındığı belirtilebilir. Dolayısıyla dönemin siyasal, 
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ekonomik, kültürel, toplumsal politikalarının çocuk dergilerindeki yansımalarını görmek ve bu 

çerçevede çocuk dergilerinin dönem içerisindeki işlevini açıklayabilmek, hem basın tarihinde çocuk 

yayınlarının yerini hem de bu yayınlarla genç dimağların nasıl biçimlendirildiğini anlamak 

bakımından önemlidir. 

Gazeteler, çocuklar için gerçekleştirilen yayıncılık faaliyetlerinin köşe taşlarından biridir. 

Cumhuriyet’in ilân edilmesi ile çocuk dergiciliğine verilen önem artmıştır. 1923’ten 1940 yılına 

kadar geçen sürede toplam otuz altı süreli çocuk yayını yayınlanmıştır. Bu bilgiler Cumhuriyet’in 

ilanıyla süreli çocuk yayınlarının nasıl bir ilerleme gösterdiğini gözler önüne sermektedir. Bu 

yayınlar yapılan ve yapılacak araştırmalarla dönemi tahlil etmek için önemlidir. Çünkü süreli çocuk 

yayınları yayınlandıkları dönemde meydana gelen olayları, dönemin düşünce ve yaklaşımlarını, 

temel sorunlarını yansıtan en önemli yazılı kaynaklardandır. Süreli çocuk yayınlarında, toplumsal 

ve bilimsel gelişmeleri, toplumun çocuğa ve eğitime bakış açısını görmek mümkündür (Ungan ve 

Yiğit, 2014, 185). 

1923-1940 yılları arasında çocuk gazete ve dergilerinin sahiplerine bakıldığında iki isim dikkat 

çekmektedir: Tahsin Demiray ve M. Faruk Gürtunca. Her iki isim de öğretmenlik eğimi almış ve bu 

mesleği icra etmişlerdir (Ungan ve Yiğit, 2014, 184-198). Bu çalışmada incelenen Afacan, M. Faruk 

Gürtunca tarafından çıkarılmıştır. Döneme damga vuran isimlerden biri tarafından yayınlanan 

Afacan üzerine inceleme yapmak,  yayıncısı itibariyle önem taşımaktadır.  

Afacan, Cumhuriyet döneminin ilk büyük çocuk mizah gazetesidir. 3 Kasım 1928’de yeni harflerin 

kabulü, bu derginin takibini kolaylaştıran bir etmendir. Bununla beraber, derginin mizahî olması, bu 

çalışmanın gerçekleştirilmesinde tetikleyici olmuştur. Çünkü mizah, üslubu gereği dikkat çekicidir.  

Ayrıca mizah, toplumsal bir olgu olması nedeniyle, içinde vücut bulduğu toplumun ahlaki 

durumunu, manevi değerlerini, zaaf ve eksikliklerini, sosyo-ekonomik yapısını, siyasi durumunu 

vb.yi yansıtır. (Usta, 2005, 30-31). Bu bakımdan da mizahın bir çalışma kapsamında ele alınmasını 

daha dikkate değer hale getirir.  

Bununla beraber mizahın güdümlü olduğu gerçeği de hiçbir zaman gözden uzak tutulmamalıdır. 

Nasıl ki, Selçuklu mizahını aşiret birlikleri, Osmanlı mizahını tarikatlar yönlendirdi ise, Cumhuriyet 

dönemi mizahını da partiler biçimlendirir (Öngören, 1983,87- 88). Bu nedenle, mizah ve mizah 

basını araştırmacılara basın, ideoloji, siyaset üçgeninde araştırmalar yapmalarına da kapı aralar.       

Yapılan araştırmalarda, bu araştırma kapsamında ele alınan Afacan ile ilgili olarak bir yüksek lisans 

tezine rastlanmıştır3. Tezde dergi, eğitim bilimleri açısından ele alınmıştır. Bunun dışında, 

Cumhuriyet dönemi çocuk dergileri üzerine yapılan çalışmalarda Afacan gazetesi sadece isim 

olarak geçmiş dergi ile ilgili detaylı bilgilere yer verilmemiştir. Bu çalışmada Afacan gazetesi, 

İnkılaplar ve Cumhuriyetin tesisi konuları çerçevesinde ele alınmıştır. Öncelikle literatür taraması 

yapılarak Türk inkılâplarına, inkılâpların çocuklara anlatılmasında basının rolüne değinilen 

çalışmada,  doküman analizi gerçekleştirilerek Afacan gazetesi hakkından genel bir bilgi de 

verilmiştir. Daha sonra inkılâplar aracılığı ile benimsetilmeye çalışılan Cumhuriyetin, Afacan 

gazetesinde nasıl sunulduğu nitel tarihsel çözümleme yönteminden faydalanarak aktarılmış çalışma 

genel tarama modeline uygun olarak yürütülmüştür. Betimleyici tarihsel bir araştırma örneği olan 

bu çalışmada, Afacan gazetesinin inkılâpların ve Cumhuriyetin tanıtımındaki önemi ortaya 

konulmuştur.  

Afacan gazetesi,1932 yılından çıkmaya başlayan bir dergidir. Bu çalışmada, Afacan gazetesinin 

1932-1945 arasında yayınlanan tüm sayıları ele alınmıştır. Dergi 1945 yılından sonrada yayın 

hayatına devam etmiştir. Araştırmanın verilerini daha net değerlendirmek açısından 1945 çok partili 

hayata geçişe kadar olan süreç değerlendirme kapsamına alınmamıştır.  

1932 yılı itibari ile Afacan gazetesi 110 sayı çıkarılmıştır. Gazetenin 1-30 ve 91-110 arasındaki 

sayılarına Ankara ve İzmir Milli Kütüphaneden ulaşılmıştır. 110. sayı ile birlikte yeni bir 

numaralandırma yapan gazetenin 1-309 sayısının tamamına İzmir Milli Kütüphaneden ulaşılmıştır. 

                                                             
3“Afacan Çocuk Dergisinde ki Metinlerin Türk Aydınlanması açısından incelenmesi” adlı bu 

yüksek lisans tezi, Burcu Dedik tarafından 2011 yılında tamamlanmıştır.  
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Yayın hayatına 1942 yılında tekrar başlayan gazetenin yayınlanan 42 sayısına ise, İzmir Milli 

Kütüphaneden ulaşılmıştır.  

1. 1923-1938 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Gerçekleştirilen Modernleşme 

Hareketleri: İnkılâplar 

Erken Cumhuriyet dönemi olarak da bilinen 1923-1938 yılları, büyük bir imparatorluktan ulus 

devlete dönüşmeye çalışmanın getirdiği siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel gerilimin yaşandığı 

bir döneme ve bu dönemde gerçekleştirilen modernleşme hareketlerine sahne olmuştur. 

Modernleşme hareketlerinin tarihi, Osmanlı Devleti’ne dayanır. Osmanlı Devleti’nde, devletin 

bekası için başlatılan modernleşme hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ile birlikte 

ulusal temele dayalı yeni bir devlet kurmak için gerçekleştirilir. İnalcık bu konuda, Türkiye’de 

yaşanan modernleşme hareketlerinin asırlarca geriye uzansa da topyekûn modernleşmenin, hayat 

görüşünde modernleşme ile cumhuriyet döneminde gerçek manasını bulduğunu açıklar ve bu 

dönemde modernleşme hareketlerinde yalnız bir derece farkı değil, mahiyet farkı olduğunu bildirir 

(İnalcık, 1964, 190).  

Cumhuriyet döneminde yaşanan modernleşme hareketlerinde, temel belirleyici Atatürk ilkeleridir. 

İlkeler, modernleşme sürecinin sağlam bir zemine oturtulması, ulusal kimliğin oluşturulması, ulus 

varlığının pekiştirilmesi ve tüm bunlar için gerekli “birlik”, “otorite”, “eşitlik” hususlarında ortaya 

çıkabilecek sorunların temelden çözümlenmesi için oldukça önemlidir (Kili, 1995, 224). Atatürk 

ilkeleri 6 başlık altında toparlanmıştır: Cumhuriyetçilik, Ulusçuluk, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik 

ve İnkılâpçılık. Cumhuriyetçilik, millet egemenliğine; milliyetçilik, ulusal bilinçliliğe; halkçılık, 

iktidarın kaynağının halk olduğuna; devletçilik, çağdaş devlet niteliklerine uygun ekonomik, siyasi, 

sosyal politikaların uygulanmasına; laiklik, akla dayanan bilginin kılavuzluğuna işaret etmektedir. 

İnkılâpçılık ise, çağdaşlaşmayı hedef göstermektedir. Bu ilkeler ışığında, 1923-1938 yılları arasında 

devletin ve toplumun modernleşmesi, çağdaşlaşması için bir dizi inkılâp gerçekleştirilmiştir.  

İnkılâp, “değişiklik, köklü değiştirme” demektir (Turan, 2012, 56). Atatürk’e göre ise, “mevcut 

müesseseleri zorla değiştirmek” manasına gelmektedir (Kurtcephe ve Beden, 2007, 5). Atatürk, 

Türkiye’yi çağdaş medeniyet seviyesine yükseltmek için her şeyden önce sosyal, politik ve kültürel 

alanlarda bir takım inkılâpların yapılmasında zorunluluk olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla, 

Türk toplumunun çağdaş medeniyetlerde olduğu gibi, bilimde teknikte ve yaşayışta kaydettiği 

gelişmelere sahip olabilmesi için, tüm kurumları ile değiştirilmesi gerektiğine inanmaktadır. Bu 

nedenle milli mücadeleden hemen sonra, arka arkaya toplumu ilgilendiren her alanda inkılâp 

hareketlerine girişmiştir (Uçak, 2008, 159). 

Milli mücadele sonrası dönemi, modernleşme hareketleri bakımından iki safhada değerlendirmek 

gerekir. Bu safhalardan ilki, 1928’e kadar geçen beş yılı kapsar. Bu süreçte Osmanlı Devleti’nden 

kalan kimi kurumlar ortadan kaldırılırken, cumhuriyet rejiminin kurumsallaşmasına çalışılmıştır. 

1928 yılı ile birlikte ise, inkılâplar Cumhuriyet Türkiye’sinde kendisini iyiden iyiye gösterir. 

İnkılâplar, siyasi, ekonomik, hukuki, toplumsal, sağlık, eğitim ve kültürel alanlarda 

gerçekleştirilmiştir. Siyasi alanda gerçekleştirilen inkılâplar, cumhuriyet rejiminin ulus devlet 

projesinin uygulanması ile direkt irtibatlıdır. Kongar siyasi alanda yapılan inkılâpların, Türk 

inkılâplarını doğuran nesnel koşulları oluşturduğunu ifade etmiştir (Kongar, 1998, 115). 

Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ve onu takiben 20 Ocak 1921 tarihinde milli 

egemenliğe dayalı yeni anayasanın kabulü, 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılması, 29 Ekim 

1923’te Cumhuriyet’in ilanı, 3 Mart 1924’te halifeliğin lağvedilmesi, Şeriye vekaletinin 

kaldırılması, Laiklik ilkesinin ışığında din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve 5 Şubat 

1937’de laiklik prensibinin anayasada yer alışı, Türk inkılabının siyasi alanda gerçekleştirdiği 

başlıca yenilikleri oluşturur (Özodaşık, 1999, 81-82). Yapılan inkılâplarla, ulus egemenliğine dayalı 

bir yönetim anlayışı gerçekleştirilmek, Cumhuriyetin dayanaklarını oluşturmak ve onu korumak 

istenmiştir.  

Ekonomi alanında yapılan inkılâplar ise, milli ekonomi düşüncesinin harekete geçirilmesi açısından 

önem taşımaktadır. 1923-1933 yılları arasında, tarım üretiminin arttırılması için tedbirler alınmıştır. 

Köylü, krediler ile desteklenmiş, toprak, tohum ve hayvan ırklarının ıslahına gidilerek üretim 

arttırılmıştır. Demiryollarının yapılmasına önem verilmiş, yabancı şirketlerin elindeki, orman, 
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maden, su, elektrik, havagazı, haberleşme ve taşıma alanlarında faaliyet gösteren şirketler 

millileştirilmiştir. Atılan somut adımlar arasında kamu iktisadi kuruluşlarının kurulması, Eti Bank, 

Sümerbank, şeker fabrikaları, Lokomotif üretimi, Demir-çelik üretimi alanlarında yatırımların 

yapılması, aşar vergisinin kaldırılması, Sanayi Teşvik Kanunu’nun çıkarılması, 1930’lu yıllarla 

birlikte planlı kalkınmaya geçilmesi ve 1934’de ilk beş yıllık kalkınma planının hazırlanması, 

ulaşımın kolaylaştırılması için yolların yapılması bulunmaktadır (Uçak, 2008, 179-183). Milli 

ekonominin kalkındırılması düşüncesi ile gerçekleştirilen bu yenilikler, Türkiye Cumhuriyeti’nin 

ekonomik olarak geri kalmış ülkeler listesinden çıkması için bir fırsat olarak görülmüştür. 

Bu dönemde, hukuki alanda da inkılâplar yapılmıştır. Devlet, toplum, hukuk alanlarında laikliğin 

temel bir prensip olarak öngörüldüğü bu dönemde (Özodaşık, 1999, 80-82), batılı ülkelerden yeni 

yasalar alınmıştır. Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, Ceza Kanunu gibi yeni 

kanunların uygulamaya konulması, Türk inkılabının hukuk alanında giriştiği başlıca yenilikleri 

oluşturur (Özodaşık,1999, 84).Yine bu dönemde, toplumsal alanda yapılan inkılâplar da 

bulunmaktadır. Kılık kıyafette, tekke ve zaviyelerin kaldırılmasında, soyadı kanunun konulmasında, 

takvim, saat, ölçü birimlerinde yapılan değişmelerde, tatil günlerinin belirlenmesinde toplumsal 

alanda yapılan inkılâplar etkilidir. Atatürk, batı medeniyetinin bir bütün olarak ele alınmasını 

istemiştir. Bu bakımdan inkılâplar,  toplumu baştanbaşa kuşatmıştır.  

Sağlık alanında da inkılâplar yapılmıştır. Bu inkılâplar erken ölüm oranının azaltılması ve nüfus 

artışının sağlanması için gerekli görülmüştür. Sıhhat ve İçtimai Muavenet bakanlığının kurulması, 

doktor ve eczacı yetiştirilmesi için gösterilen çabalardaki artış, sağlık kurumlarının çoğaltılması, 

gelecek kuşakların sağlının koruma altına alınması bakımından gerekli görülmüştür.  

Yeni yetişecek kuşaklar için yapılan inkılâpların başında ise, eğitim alanında gerçekleştirilenler 

gelmektedir. Kurulan her yeni devlet veya her yeni rejim; varlığını devam ettirme noktasında 

kendisine bağlı nesillere, o rejimle özdeşleşmiş ve o rejim içerisinde sorumluluk almış öncü 

kadrolara ihtiyaç duymaktadır. Bu sebepledir ki her yönetim, eğitim programlarını düzenlerken 

toplumun ve devletin geleceğine ilişkin eğitim muhtevasını yeniden oluşturur (Özodaşık, 1999, 

111).Ülkemizde de ilk olarak 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında, Maarif kongresi toplanmış, 

gelecek nesillerin yeni rejim etrafında nasıl bütünleştirileceği üzerine görüşülmüştür (Özodaşık, 

1999, s. 111). Cumhuriyet döneminde eğitim ve öğretimde birlik sağlanması en önemli amaç olarak 

belirlenmiştir. Ardından inkılâplar art ardına gerçekleştirilmiştir. Yeni bir eğitim programı çizilerek 

öğretimin birleştirilmesi, üniversite reformu, yeni harflerin kabulü, dilin yabancı kelimelerden 

temizlenmesi, tarihin doğru temeller üzerine oturtulması, Türk milletinin dünya uygarlık tarihi 

içindeki yerinin bütün açıklığı ile belirtilmesi, güzel sanatlarda yaşanan gelişmeler eğitim ve kültür 

alanında gerçekleştirilen başlıca yeniliklerdir (Özodaşık, 1999, 88). 

Turan,yapılan inkılâplarla hurafelerden arınmış, müspet (pozitif) bilimlerin temellerine dayanan, 

güzel sanatları seven, düşüncesi, vicdanı, bilgisi ve kültürü özgür, ülke sorunlarının ideolojisini 

anlayacak, anlatacak ve kuşaktan kuşağa aktaracak, bilinçli cumhuriyetçi, bilinçli demokrat, bilinçli 

laik, düşün eğitiminde olduğu kadar, beden eğitiminde de yeteneği artmış ve yükselmiş, erdemli, 

güçlü bir nesil yetişeceğinin düşünüldüğünü açıklar (Turan, 2012, 70).  

Cumhuriyet’in ilanı ile yeni bir siyasi döneme giren Türkiye Cumhuriyeti’nde her anlamda batılı 

olma fikrini taşıyan birçok inkılâp gerçekleştirilmiştir. Siyasi alanda yapılaninkılâplar,  beraberinde 

ekonomik, sosyal ve kültürel değişiklikleri de getirmiştir. Böylelikle Atatürk’ün hedeflediği çağdaş 

devlet, çağdaş insan tanımları somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Yapılan inkılâplar uzun yıllar tartışma 

konusu da olmuştur. Özellikle batının bir bütün olarak benimsenmeye çalışılması, Türk-Müslüman 

kültürel kimliğinin batınınkinden farklı olduğunu düşünen muhafazakâr kesimlerce eleştirilmiştir.  

2. İnkılâpların ve Cumhuriyetin Çocuklara Anlatılmasında Basının Rolü 

İnkılâpların uygulanmasındaki başarı, toplum tarafından benimsenmesi ile ilişkilidir. Toplumun 

geniş kesimlerine ulaşmak, inkılâpları anlatmak, benimsetmek için yararlanılan temel araçlardan 

biri basındır. Zaman ve mekan mefhumundan uzak olan basının kamuoyu oluşturma ve insanları bir 

fikir etrafında bütünleştirmedeki gücü, inkılâpların anlatılması-kabullendirilmesi için 

kullanılmasının temel nedenidir.  
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Atatürk toplumların kendilerini dünya kamuoyuna tanıtmak, dünya kamuoyunu da Türk toplumuna 

anlatmak amacıyla basınının kullanılması gerektiğinden bahseder. Ona göre, basın milletin genel 

sesidir. Bir milleti aydınlatma ve ona fikri gıdayı vermede, hedefi mutluluk olan ortak yönde 

yürünmesinde, basın başlı başına bir kuvvet, okul, yol göstericidir. Önemi medeniyet dünyasında 

kanıtlanmış olan basına, birinci derecede değer verilmesi bu bakımdan çok gereklidir (Atatürk, 

1922, www.ktb.gov.tr). 

Atatürk milli mücadele döneminde, milletin birleşmesi ve düşmana karşı ortak bir inançla mücadele 

etmesi için basından faydalanmıştır. Ancak zaferden sonra da basının görevi tamamlanmamıştır. 

Yeni kurulan cumhuriyet rejiminin toplumda kabul görmesini sağlama, ulus devlet projesini 

desteklemek ve bu uğurda yapılacak inkılâpları topluma aktarmakta yine basından faydalanılacaktır.  

“Türkiye basını, milletin hakiki sesi ve iradesinin meydana geldiği yer olan Cumhuriyet’in etrafında 

çelikten bir kale vücuda getirecektir. Bu kale fikir kalesi, zihniyet kalesidir. Basın mensuplarından 

bunu istemek Cumhuriyet’in hakkıdır. Bugün milletin samimi olarak birlik ve dayanışma içinde 

bulunması zorunludur. Toplumun esenliği ve mutluluğu bundadır. Mücadele bitmemiştir. Bu 

gerçeği milletin kulağına, milletin vicdanına gerektiği gibi ulaştırmada basının vazifesi çok ve çok 

önemlidir.”diyen Atatürk (Atatürk, 1924, www.ktb.gov.tr), basına biçtiği görevi açıklıkla 

anlatmıştır.  

Yeni bir nesil oluşturmak bakımından inkılâpların çocuklara da anlatılması gerekmektedir. Zira 

inkılâpların taşıyıcısı ve koruyucusu olarak çocuklara büyük ehemmiyet verilmektedir. Çocuk 

edebiyatında yaşanan gelişmelerle birlikte, çocuklara özel çıkarılan gazete ve dergiler gerek milli 

mücadele döneminde ve hatta öncesinde,4 gerekse erken cumhuriyet döneminde çocuklara bir biliş 

                                                             
4 Çocuklar için ilk olarak,1869 yılında Mümeyyiz adı altında bir gazete çıkarılmıştır. Bu gazetede,  çocuk dünyasını 

ilgilendiren konulara, değişik yazı türlerine (bilmece, tefrika vb) yer verilmiştir (Yalçın ve Aktaş, 2002, s. 261). 

Haftalık olarak çıkarılan Mümeyyiz gazetesinden sonra da çocuklara yönelik gazete ve dergiler çıkarılmıştır. Çocuklara 

yönelik çıkarılan ikinci gazete ise, 1875 yılında haftalık olarak yayınlanmaya başlayan Sadakat’dir. Sadakat 6. 

sayısından itibaren yerini aynı gazete sahibi tarafından çıkarılan Eftaladlı gazeteye bırakır. Eftal bol resimli tasarımı ve 

bilim, fen konularına verdiği önemle çocukları hem eğlendirmiş hem de bilgilendirmiştir (Yalçın ve Aktaş, 2002, s. 

261). Eftal13 sayı olarak çıkarıldıktan yayın hayatı sona ermiştir. 1876 yılında haftalık olarak yayınlanan Arkadaş adlı 

çocuk gazetesi yayınlanır. Tercüman—ı Hakikat’in çocuk eki 1880 yılında çıkarılmış, aile kavramını kadın ve 

çocuklardan yola çıkarak anlatmıştır. Tam anlamıyla bir çocuk gazetesi olmasa da çocuklara yönelik sorunlara 

değindiği için önem taşımaktadır. 1880 yılında çıkan bir başka çocuk gazetesi ise Bahçe Dergisi’dir. 1881 yılında 

okullarda gösterilen derslere yönelik okul gazetesi formatında yayınlanan bir başka dergi ise Mecmua-ı 

Nevresdigan’dır. 1882 yılında 13 sayı yayınlanan Çocuklarla Arkadaş dergisi 16 sayfa olarak çıkarılmış ve baskı ve 

sayfa düzeni açısından dönemde öne çıkan gazeteler arasındadır. Bu dönemde çıkarılan Vasıta-yı Terakki Dergisi 15 

günde bir çıkarılmış ancak yayın hayatı 4 sayı kadar sürebilmiştir. 15 günde yayınlanan bir başka gazete ise Çocuklarla 

Kıraat’tir. Bu gazete çocuklara okuma yazma becerisi kazandırmak ve geliştirmek amaçlı çıkarılmıştır. 1887 yılında 

çıkarılan Çocuklara Talim gazetesi Türkçe öğrenimini kolaylaştırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlamıştır. Çocuklara 

Mahsus Gazete 1896 yılında çıkarılmış ilk yıllarda haftalık olarak yayınlanmıştır. Çocuklara Rehber gazetesi 1897 

yılında sade bir dil ve eğitici yönü ile ön plana çıkan dergilerdendir. 1904 yılında bir çocuk dergisi olmasına rağmen 

büyüklere mesajlar veren ahlaki bir çocuk dergisi olan Çocuk Bahçesi çıkarılmıştır. Çocuk Bahçesi gazetesinin en 

dikkat çekici özelliği ise resimsiz olmasıdır. 1909 yılında dönemin dikkat çeken gazeteleri arasında Musavver Küçük 

Osmanlı yer almaktadır. Bu gazetenin ardından çıkarılan Arkadaş Dergisi 32 sayfa olarak yayınlanmıştır. 1913 yılında 

çıkarılan haftalık gazetelerden birisi de Çocuk Dünyası’dır. Bu dergi 1926 yılında tekrar yayınlanmaya başlamış ve bu 

yeni dönemde Türkçü, Turancı bir politika izlemiştir. Çocuk Yurdu gazetesi de aynı yıl çıkarılmıştır.  1913’te 

okurlarının karşısına çıkan Mektepli Dergisi de öğrenci yazılarına yer vermesi bakımından diğer çocuk gazetelerinden 

ayrılmaktadır.  1913 yılında yayınlanan bir başka gazete haftalık yayınlanan Çocuk Duygusu’dur. Kadrosunda yabancı 

kişilerin bulunmasından dolayı yabancı bir gazete olarak bakılmıştır.  Aynı yıl çıkarılan ve Türk adının ilk kez 

yayınlandığı çocuk gazetesi Türk Yavrusu 4 sayfa olarak çıkarılmıştır.  1913 yılında çıkarılan bir başka gazete ise 

haftalık olarak yayınlanan Çocuk Bahçesi’dir. 1914 tarihli Çocuk Dostu gazetesi çocuk gazetesinde bulunması gereken 

dil, cümle ve görsel tasarıma sahiptir. 1918 yılında çıkarılan ve bir çocuk dergisinden ziyade sağlık dergisi izlenimi 

veren Hür Çocuk haftalık olarak yayınlanır.  Renkli kapaklı çıkarılan bir çocuk gazetesi olma özelliği taşıyan Bizim 

Mecmua 8 sayfadır ve haftalık olarak yayınlanmıştır. 1923 tarihli Çocuk Postası resim ve karikatürleri ile dikkat çeken 

çocuk gazetelerindendir. Yeni Yol gazetesi 1923 yılında haftada bir yayınlanan gazetelerdendir. 1924 yılında haftada bir 

yayınlanan bir başka gazete ise Haftalık Resimli Gazetemiz’dir. Sevimli Mecmua isimli çocuk dergisi 1925 yılında 

çıkarılmış ancak ulusal bayramlara yer vermemesi ile dikkat çekmiştir. Çocukların okuma- yazma alışkanlıkları 
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edindirmek için kullanılmıştır. Her ne kadar çocuk edebiyatında, Cumhuriyet’in kurulduğu ilk 

zamanlarda eğitim birliğinin sağlanamaması ve Osmanlı Devleti ile Cumhuriyet Türkiye’si arasında 

kalınmışlıktan kaynaklanan belirsizlikler nedeniyle bir durgunluk yaşansa da, 1929 yılına 

gelindiğinde bu durgunluk giderilmeye başlanmıştır.  

Yapılan inkılâplar Cumhuriyet’in yönünü açıkça belli etmiştir. Bundan sonra edebiyatçılara da 

kaçınılmaz olarak bir görev düşmüştür ki bu da, Cumhuriyet’in getirdiklerini yeni kuşaklara 

aktarmaktır. Bu sebeple pek çok edebiyatçı, çocuklar için yeniden yazmaya başlamıştır (Yalçın ve 

Aytaş, 2002, 8).Bu edebiyatçılardan biri de Cumhuriyet dönemi çocuk gazetelerinin önemli 

isimlerinden olan Afacan ve Çocuk Sesi gazetelerinin sahibi M. Faruk Gürtunca’dır. M. Faruk 

Gürtunca, Cumhuriyet’in kültür ve düşünce hayatında açtığı yeni pencereden bu gazeteler ile 

bakmayı başarabilmiştir.  Özellikle 1928 Harf Devriminden sonra yayınlamaya başladığı Afacan 

gazetesinde bu dönemin etkileri açık bir şekilde görülmüştür. Bu yönden ele alındığında Afacan 

gazetesi, hem yayınlandığı dönem bakımından, hem de mizah kavramını içinde barındırmasından 

dolayı önem taşımaktadır.  

3. Afacan Gazetesi Üzerine 

13 Ekim 1932-1945 yılları arasında yayınlanan Afacan Gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti’nde 

yayınlanmış ilk çocuk mizah gazetesidir. 1939 yılında Çocuk Sesi ile birleşmesi dolayısıyla 1939-

1940 yılları arasında Çocuk Sesi-Afacan adı ile yayınlanan gazete, 1942 yılında eski ismine 

dönerek, yeniden Afacan adını almıştır. Gazetenin yayıncısı, Mehmet Faruk Güntunca’dır. Yazarları 

arasında Ahmet Ekrem Harmankaya, Münif Fehim Özarman, Orhan Tolon, Necdet Rüştü Efe, 

Orhan Seyfi, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Mustafa Nurettin Peker, Necat Akdemir, İskender Fahrettin 

Sertelli, Sezai Şeref, Adnan Fahri, Sezai Atilla, A. Naci Güler, N. Kızılay, Rıza Çavdarlı, Rezan 

Bulay, Necat Aziz, İhsan Eriten, Kadri Kayabal, Rabia Şakir, Zeki Cemal, Beyhan Abla 

bulunmaktadır.  

Gazetenin ilk dört sayısı Akşam Matbaası’nda, 4. sayısından 24. sayısına kadar Halk Matbaası’nda, 

24. sayısından 90. sayısına kadar Matbaa-i Ebüzziya’da, 90. sayısından sonra ise Ülkü 

Matbaası’nda basılmıştır.  

Afacan gazetesi ilk sayısının yayınlandığı 13 Ekim 1932 tarihinden 1934 yılına kadar sayı 1’den 

başlayarak yayın hayatını sürdürmüştür. 111 sayı çıkarıldıktan sonra yeniden numaralandırılmıştır. 

1934 yılında sayı 111/1 olarak yeniden başlamış ve kesintisiz olarak 1940 yılına kadar 

yayınlanmıştır.  1940 yılında çıkan son sayı, 309. sayıdır. Gazete 1942 yılında yeniden 

numaralandırmayla birlikte 42 sayı daha yayınlanmıştır.  

Gazete, 1939’a kadar Perşembe günleri çıkarılmıştır. Gazetenin künyesinde yer alan “Perşembe 

Günleri Yayınlanır” ifadesi 1939 yılında 257. sayıda değişikliğe gitmiştir. 257. sayıda “Cuma Günü 

çıkar” ifadesi,  258. sayıda “Pazartesi Günü Çıkar”, 260. sayıda “Cuma Günü Çıkar”, şekline 

dönüşmüştür. 262. sayıda “Pazartesi günü çıkar” denilmiş ve 263, 264, 265, 266, 267, 268. 

sayılarda bu ifade yer almıştır. 269. sayıda ise “Her hafta Cuma Günü Çıkar” denilmiştir. Gazetenin 

“Cuma günleri çıkar” ibaresi 1940 yılında 304. sayıya kadar devam etmiştir. 305. sayıda ise “Her 

hafta Pazar Günü çıkar” ifadesi yer almıştır. 1942 yılında çıkan sayılarda ise “Perşembe Günü 

yayınlanır” ifadesine yer verilmiştir. Çocuk gazetelerinin Perşembe veya Cuma günleri yayınlanma 

sebebi, çocukların hafta sonlarını eğlenerek geçirmesi ve derslerini aksatmamasına yöneliktir.  

Afacan gazetesi mat ve birinci hamur saman kâğıdına basılmıştır.  Gazete içerisinde yer alan 

metinlerde 10 punto tercih edilmiştir. Afacan gazetesi, 1932 ve 1933 yılları arasında 38*26 cm. 

boyutunda çıkarılmıştır. Gazetenin boyutlarında 1934 yılından itibaren değişikliğe gidilmiştir. 

Gazetesinin sayfa sayısı ise, 90. sayısına kadar 4 sayfadır. 90. sayısında değişikliğe gidilmiş ve 

sayfa sayısı 8’e yükseltilmiştir. Gazetenin sayfa içeriklerine de yansıyan bu değişiklik, gazetenin 

110. sayısında şu şekilde açıklanmıştır: “Afacan’ın gelecek sayısı 16 büyük yüzlü olarak çıkacaktır. 

                                                                                                                                                                                                          
kazanmasını ve bu alışkanlıklarını geliştirmesini amaç edinen Çocuk Dünyası gazetesi 1926 yılında yayınlanmıştır.  

1927 yılında resimli olarak çıkarılan bir gazete olan Çocuk Yıldızı 30 sayfadan oluşmaktadır (Yalçın ve Aktaş, 2002, s. 

210-215). 
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Her sayıda kapağımız 4 renkli resimlerle süslenecektir. En güzel hikâyeler, monologlar, romanlar, 

resimli maceralar Afacanda bulunacaktır (Afacan, Sayı: 110, s. 2). Gazete 1934 yılından itibaren 15 

sayfa olarak yayın hayatına devam etmiştir. Bu tarihlerde 16 sayfa çıkarılan Afacan gazetesi, bazı 

özel günlerde 20 sayfa olarak çıkmıştır. 1936 yılına gelindiğinde ise, sayfa sayısı 20’ye 

çıkarılmıştır.  

Afacan gazetesi birinci yılında ilk 12 sayısında 100 paraya satılmıştır. 13. sayıda ise 

gazetenin tanesi 3 kuruştan satılmıştır.  Dört aylık abone 50 kuruş, altı aylık abone 75 kuruş ve bir 

yıllık abone 125 kuruştur. 1934 yılında ise fiyat politikasında değişikliğe gidilmiştir. 1934 yılından 

itibaren haftalık 5 kuruştan satışa çıkarılmıştır.  Üç aylık abone 75 kuruş, altı aylık 125 kuruş, 1 

yıllık ise 250 kuruştur.  1934 yılında abonelik bilgilerine dış ülkelere satış ve abonelik açılmıştır. 

Dış ülkelere ise 1 yıllık abonelik 500 kuruştur. Gazetenin idarehanesinin Ülkü Kitap Yurdu olarak 

değişmesiyle gazetede abonelik bilgilerine ait bir açıklama yapılmıştır: “Ülkü Kitap Yurdumuzun 

açılması şerefine bir ay içinde Çocuk Sesi ve Afacan’a abone yazılanlardan altı aylık için 100 kuruş, 

seneliğine 200 kuruş, üç aylığına 50 kuruş alınacaktır. Ciltlerimiz de birer liraya satılacaktır.”   

Gazete tatil günlerinde indirimli satılmaya başlamıştır. Tatil günlerinde 3 aylık abone 

olmaya teşvik edilmiştir. Haziran ayı içerisinde Afacan gazetesinin cildinin tanesinin 100 kuruştan 

satılacağı duyurulmuştur. Afacan gazetesinin 133. Sayısında abonelik bilgileri ile ilgili şu ifadelere 

yer verilmiştir: “Tatil günlerinde, gazetecileri, köşklerine kadar gelemeyen arkadaşlar bize üç ay 

içinde abone olabilirler. Üç aylık abone de 75 kuruş yerine 65 kuruştur. Abone olacak arkadaşlara 

Afacanları her Perşembe sabahı erkenden, postacılar tarafından evlerine getirilmiş olacaktır.” Tatil 

günlerinde çocukların M. Faruk Gürtunca’nın Ülkü Basımevinden çıkan yayınlarının okunması için 

çeşitli indirimler yapılmıştır.  

1942 yılında satış fiyatlarında bir takım değişiklikler olmuştur. 1942-1943 yılları arasında 

çıkan 42 sayıda 1 senelik abone 400 kuruş, 6 aylık abone 200 kuruş, 3 aylık abonelik100 kuruştur. 

Yine yabancı ülkelere satış ile ilgili geçen ibare yer almaktadır. Gazetenin yabancı memleketlere 

satışı 2 mislidir.  

Gazeteye abone olanlar için hediyeler Cumartesi günleri dağıtılmıştır. Çocuklara bilmeceler, sorular 

ile verilen hediyeler ise; kolonya, para çantası, 6 aylık Afacan abonesi, masa saati, 1 kutu bisküvi, 

oyuncak, dolma kalem vb.’dir. 

Afacan gazetesinin çıkış amacı, çocukların eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olmaktır. 

Gazetede, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yayınlanması dolayısıyla, inkılâpları anlatan bir içeriğin 

bulunduğu görülmektedir. Özellikle harf inkılabının ardından eğitim öğretim faaliyetlerinde ortaya 

çıkabilecek sorunların aşılması adına, yeni harflerin tanıtılması ve öğretilmesi, bununla birlikte 

okuma alışkanlığının kazandırılmaya çalışılması bakımından gazetenin bir sorumluluk yüklendiği 

belirtilmelidir. Gazetenin 2. sayısında yer alan “Afacanla baş başa” köşesinde, Atatürk’ün öz 

Türkçeye ilişkin yaptığı çalışmalara değinilmiş, toplumun her kesiminin, çocukların anlamadıkları 

kitapları artık okumayacakları aktarılmıştır (Afacan, Sayı 2). Bu bakımdan,  Afacan’ın da arınmış 

dille yazılarını yayınlayacağı kanısına varılmaktadır.  

Afacan bir mizah gazetesidir. Yazılarında dikkat çeken özellik, çocukları eğlendirecek bir dille 

hazırlanmış olmalarıdır. İlk sayısında Necdet Rüştü imzalı “İlk Söz”  adlı yazıda, gülmenin, 

kahkaha atmanın insan için ne kadar kıymetli olduğuna, bu yüzden çocukların dersleri bitince 

okudukları Afacan gazetesi ile rahatlayacaklarına ve ertesi günkü derslerinde daha da başarılı 

olacaklarına değinilmiştir. Çocukların uzun ders yılları ve bu yıllarda yaşanacak yorgunluğu Afacan 

ile eğlenerek unutturabilmenin gazetenin gayesi olduğu anlatılmıştır (Afacan, Sayı 1).   

Gazete reklam da almıştır. Yapılan incelemede dönemin diğer bir dergisi Çocuk Sesi’ne ait 

reklamlar, fazlalığı ile dikkat çekmektedir. Ayrıca M. Faruk Güntunca’nın çıkarmış olduğu bir 

başka dergi Gelincik’e, kitapları Anadolu ve 30 Ağustos ZaferArslanları’nada reklamlarda 

rastlanmaktadır. Güntunca’dan başka Sezai Atila’nın yeni kitabına, Yarış adlı spor gazetesine ait de 

reklamlar bulunmaktadır.  

Kitap ve dergilerin yanı sıra reklamların bir kısmı da Afacan gazetesinin farklı illerdeki satış 

noktaları olan kitapevlerine aittir. Anka Kitabevi, Ses: Işık Kitabevi bu reklamlara örnektir. Ayrıca 

İş Bankası’na, Kırlangıç Seyahat Acenteliği’ne ait reklamlar Afacangazetesi tarafından verilmiştir.  
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Afacan gazetesi 1932 ile 1940 tarihleri arasında kesintisiz olarak yayınlanmıştır. 1940 yılındaki 309. 

sayısıyla yayın hayatına bir süre ara vermiştir. Gazetenin bu sayısında kesinti veya kapanışa ilişkin 

herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.  

Afacan gazetesi 251. sayıda bir değişikliğe gitmiştir.  Bu değişiklikte gazetenin adına Çocuk Sesi 

eklemesi yapılmıştır. Bu değişikliğin yapıldığı 251. sayıda gazetelerin yayınındaki kesintiler ve 

kapanışları açıklayacak şekilde bilgi verilmiştir.  

“Sevgili Arkadaşlar,  

Bu hafta kapağımızda, senelerden beri gününü hiç şaşırmadan elinize geçen Türkiye’nin 

yegane iki çocuk mecmualarımızın isimlerini bir arada görünce tabi şaşıracaksınız.  

Son haftalar zarfında dünya, gündelik gazetelerde okuduğunuz gibi büyük buhranlar 

geçirmektedir. Bu beynelmilel fena vaziyette gazetelerimizin gıdası olan kağıt dahi bir taraftan 

yurdumuza gelememektedir. Bunun için bütün yerli mecmuaların kağıtları da lüzumsuz yere fazla 

harcanması doğru olmaz.  

Her gün muntazam çıkan Cumhuriyet, Tan, Haber gibi gazetelerimiz de birkaç günden beri 

sayfalarını azaltmış bulunuyorlar.  

Bizde aynı şeyi nazarı itibara alarak bu buhranlı zamanın geçmesine kağıdın tekrar 

bollaşmasına kadar şimdilik Çocuk Sesi ile Afacan’ı birleştirmeğe karar verdik.” (Afacan, Sayı: 

521, s.1).  

Gazete, 1942 yılında Afacan ismi ile yeniden yayınlanmaya başlamıştır. 1942 yılından 1943 yılına 

kadar 42 sayı çıkarılmış olan Afacan gazetesi 42. sayısında bir bilgiye yer vermeden yayın hayatını 

sona erdirmiştir.  

1945 yılında, M. Faruk Gürtunca’nın çıkarmış olduğu Çocuk Gözü gazetesi, Afacan gazetesinin 

devamı niteliğindedir.  

4. Türk İnkılâplarının ve Cumhuriyet’in Afacan Gazetesi’ndeki Sunumu 

4.1. Yöntem 

Türk inkılâplarının ve Cumhuriyet’in dönemin en büyük çocuk mizah gazetesi Afacan’da nasıl 

sunulduğunun anlatıldığı bu çalışmada, öncelikle literatür taraması yapılarak Erken Cumhuriyet 

dönemi modernleşmesi ve inkılaplardan söz edilmiş, ardından, doküman analizi yapılarak Afacan 

gazetesinin idari, teknik ve biçimsel özellikleri, yazar kadrosu hakkında bilgi verilmiştir. 

Çalışmanın aşağıda yer alan kısmında ise, yine doküman analizi yapılarak betimleyici, niteliksel 

tarihsel bir tasarım gerçekleştirilecek, genel tarama modeline uygun olarak çalışma yürütülecektir. 

Böylece, Afacan gazetesinde yer alan hikâyelerde, şiirlerde, monologlarda, köşe yazılarında ve 

gazete kapaklarındaki Türk inkılapları ve Cumhuriyetin tesisi konulu metin ve görseller 

çözümlemeye tabi tutularak bilgi verilmiştir.  

1932 yılı itibari ile Afacan gazetesi 110 sayı çıkarılmıştır. Gazetenin 1-30 ve 91-110 arasındaki 

sayılarına Ankara ve İzmir Milli Kütüphaneden ulaşılmıştır. 110. sayı ile birlikte yeni bir 

numaralandırma yapan gazetenin 1-309 sayısının tamamına İzmir Milli Kütüphaneden ulaşılmıştır. 

Yayın hayatına 1942 yılında tekrar başlayan gazetenin yayınlanan 42 sayısına ise, İzmir Milli 

Kütüphaneden ulaşılmıştır. Çalışma, Afacan gazetesinin bahsi geçen tüm sayıları üzerinden 

yürütülmüştür.  

4.2. Bulgular 

Afacan gazetesinde yer alan içerik gazetenin çıkış ve sayılandırma biçimleri bakımından üç devrede 

alınabilir: 1932 yılı, 1934-1940 yılları arası ve 1942 yılı. 1932 yılında yayınlanmaya başlayan 

Afacan gazetesinde, bu yıl itibari ile oluşturulan içerik incelendiğinde, yazıların Afacanla Başbaşa, 

Monolog, Resimli hikâye, şiir, bilmece, kazananlar başlıkları altında hazırlandığı görülmektedir. 

1934-1940 yılları arasında iseyazı türleri çeşitlenmiş; masallar, köşe yazıları, hikayeler de gazetede 

yayınlanmaya başlamıştır. 1942 yılında yeni bir görünüme kavuşturulan gazetede “Gelecekte Neler 

Olacak” ve “Afacan İle Baş Başa” köşesi yer almıştır. Ayrıca çizgi romanlar, hikâyeler, bilmeceler 

ve kazananlar da yer alan diğer türlerdir.  

Gazetede Türk İnkılabı ve Cumhuriyet’in tesisi konulu yazılara, köşe yazılarında, monologlarda, 

roman tefrikalarında rastlanmıştır. Gazetede yayınlanan bir masal ve bir hikâyede ve kapak 

resimlerinde de yine Cumhuriyet vurgusu yer almaktadır.  
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4.2.1. Türk İnkılâplarının ve Cumhuriyet’in Afacan Gazetesinde Yer Alan Yazı Türlerinde 

Sunumu 

Afacan gazetesinde yayınlanan yazı türleri arasında, özellikle köşe yazıları ve monologlarda Türk 

inkılâpları ve Cumhuriyet konusunun işlendiği görülmektedir. Yayınlanan köşe yazıları 

incelendiğinde, Türk inkılapları ve Cumhuriyet ile ilgili olarak yazıların, Öz Türkçe kelimeler, harf 

inkılabı, milli bayramlar üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Ayrıca yurtdışında elde edilen 

başarılar ile Türk adının yüceltildiği ve Türk çocuğunun onurlandırılarak ulusal bütünlüğe hizmet 

verildiği yazılar da gazetede yerini bulmuştur.  

Bu bağlamda yapılan incelemede Öz Türkçe kelimelerin kullanımı ve harf inkılabı ile ilgili olarak 

gazetenin 1. sayısı dikkate değer bulunmuştur. Bu sayıda, Afacan’ın Ulu Gazi’nin gösterdiği yolda 

dil değişikliğinde bulunacağı ve tüm öz Türkçe sözlerin Afacan’dan öğrenileceği belirtilmiştir. Aynı 

sayıda, Afacan iç yazılarda anlaşılmayan yeni öz Türkçe sözler varsa çocukların bakıp öğrenmeleri 

için bir söz listesi hazırlamış ve bu sözleri belleyip belletmeleri konusunda çocuklara telkinde 

bulunmuştur. 

 
Resim 1.  Afacan Gazetesinin 1. sayısında verilen öz Türkçe kelimeler 

Gazetenin 3. sayısında, o sayıda kullanılan öz Türkçe kelimelerin listesinin yanı sıra, “Yedi Günde 

Bir Başbaşa” adlı yazıda, büyük bir değişiklik yolunu gösteren Gazi M. Kemal Atatürk’ün tuttuğu 

ışıkla bütün ulusun yürüdüğünden söz edilmiş, dil değişimi konusunda çocuklar anne babalarını 

bilgilendirmek konusunda görevlendirilmiştir. Bunun yanı sıra çocuklara dil bilgisi de verilmiş, 

Türkçe yazım kuralları anlatılmıştır. Yazıda, soyadı kanununun da hızla toplumda yankı bulduğu da 

ifade edilmiştir. 4. sayıda ise, Öz Türkçe sözcüklerinin kullanımın yanı sıra yeni harflerden 

bahsedilmiş ve “r” harfi ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Köşe yazılarında, öz Türkçe kelimelerin ve harf inkılabının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

nasıl kurulduğu ve ilerlediği hakkında da bilgi verilmiştir. 25. sayıda “Yedi Günde Bir Başbaşa” 

adlı köşe yazısı bu konu ile ilgilidir. Atatürk’ün büyük bir portre resmi ile birlikte yayınlanan yazıda 

“Türk istiklal ve inkılâbı savaşında büyük tarihler” ara başlığının altında 1919-1931 yılları arasında 

yaşanan gelişmelerden bahsedilmiştir.  

Milli bayramlar da köşe yazılarının konusudur. Ulusal birlik ve bütünlüğün sağlanması bakımından 

önemli görülen milli bayramlar hakkında, bayramların tarihlerine uygun köşe yazıları Afacan’da 

yayınlanmıştır. Gazetenin 176, 177, 179. sayıları 23 Nisan ile ilgilidir. 182 183,198, 235ve 26. 

sayılarda 19 Mayıs, 197. sayıda Büyük Taarruza ilişkin kutlama yazısı yer almaktadır. 206. sayıda 

ise, Cumhuriyet Bayramı kutlaması bulunmaktadır.  

Köşe yazılarında Atatürk de konu edilmiştir. Gazetenin 209. sayısında Atatürk’ün hayatını 

kaybettiği duyurulmuş, bundan duyulan üzüntü aktarılmıştır. 210. sayıda “Ebedi Şefimiz Atatürk” 

yazısı dikkat çekerken, 211. sayıda Atatürk’ün Ülkü ile olan ilişkisine değinilmiştir.  

Afacan gazetesinde, Cumhuriyet konulu yazıların yayınlandığı diğer bir yazı türü monologlardır. 

Monologlarda Cumhuriyet devrinin güzelliği ve öz Türkçe kelime kullanmanın önemi öncelikle 

konu edilmiştir. Bununla beraber soyadı kanunundan da söz edilmiştir. Gazetenin 4. sayısında yer 

alan “Soyadları Konurken”  isimli monologda, Soyadı kanunu ile her ailenin bir soyadı almasının 

zorunlu olduğu ifade edilir. Monologda harf inkılâbına atfen, soyadı alırken Arap harflerinde birçok 
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karışıklığın çıktığı da vurgulanırken, soyadlarının aileye bireylerine uygun olması gerektiği de 

kaydedilir.  

 
Resim 2. “Soy Adları konurken” başlıklı monolog 

Gazetenin 24. sayısındaki “Şey Mesela” adlı monologda, yine dilde yaşanan değişimlere değinilmiş, 

dilin kökünden Türkçeleştiğine vurgu yapılmış ve bu bağlamda “şey” sözcüğünün kullanımından 

bahsedilmiştir.  

Afacan gazetesi, monologlarda da köşe yazılarında olduğu gibi çocukları yeni alfabe ve dilin 

Türkçeleştirilmesi konusunda bilgilendirmiştir. Bununla birlikte, Cumhuriyet Türkiyesinin önemi 

ve güzelliğinden de söz edilmiş, çocuklar yeni rejime ısındırılmaya çalışılmıştır.  Gazetenin 107. 

sayısında yer alan “Küçük Çocuklara Monoloğ: Resimlerdeki Kral…” adlı monologda, 

Amerika’daki bir kraldan bahsedilir. Amerika’da zengin bir kral olmak yerine Cumhuriyet 

Türkiye’sinde çalışarak para kazanmanın daha iyi olduğunun vurgulandığı monologda, “dünyanın 

en güzel ülkesinin Cumhuriyet Türkiye’si” olduğunun yazar tarafından altı çizilir. 

Gazetenin 6. sayısında da Taksim meydanında Cumhuriyet abidesinin önüne yabancı bir ülke 

tarafından konulan çelenge değinilmiştir. Monologda yabancı ülke vatandaşlarının veya ülke 

büyüklerinin Cumhuriyet Abidesi’ndeki çelenk merasiminin anlatımı ile milli duygulara hitap 

edilmiştir.  

Gazetede köşe yazılarının monologların yanı sıra hikayelerde de Türklük vurgusunun yapıldığı ve 

yüceltildiği görülmektedir. 135. sayıda İskender F. Sertelli’nin yazdığı “Karakurumdan Tunaya 

Türk Akını” adlı hikayede ve 272. sayıda çıkan “En Büyük Duygu” adlı diğer bir hikayede vatan ve 

bayrak sevgisinden bahsedilmiştir.  

Roman tefrika ve tanıtımlarında da “milli roman, Türklerin yaşamları, milli çocuk romanı” 

başlıklandırmaları yapılmış ve milli Saikler canlandırılmaya çalışılmıştır.  

4.2.2. Türk İnkılâplarının ve Cumhuriyet’in Gazetenin Kapaklarında Sunumu 
Gazetede cumhuriyet vurgusunun en fazla yapıldığı kısım kapaklardır. Görsel unsurlar barındıran 

kapaklar tasarımları ile çocukların dikkatini çekecek biçimde hazırlanmıştır.  Gazetenin özellikle 

milli bayramlara yakın haftalarda yayınlanan sayılarında, kapaklar özenle seçilmekte, ulusallık, 

milli bütünlük bu kapaklarda resmedilmektedir.  

Kapaklarda öncelikle bayrak vurgusu ilgi çekmektedir. 8. sayıda, 1935 adlı –Trene, gazetenin 

çıktığı yılı temsilen bu isim verilmiştir.– kız ve erkek çocukları taşıyan trenden Türk bayrağı 

sarkmaktadır. Yine 156. sayıda Türk bayrağı diken bir çocuk, 307. sayıda İstiklal Marşı çalarken 

göndere çekilen Türk bayrağı, 46. sayıda balonda seyahat eden ve Afacan’a selam sarkıtan iki 

kişinin yanında asılı Türk bayrağı, 245. sayıda Hataylı çocukla birlikte resmedilen Türk bayrağı, 23. 
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Sayıda 23 Nisan konulu kapaktaki kız çocuğunun kıyafetindeki amblemde taşıdığı Türk bayrağı bu 

konudaki örnekleri teşkil etmektedir.  

 
Resim 3. Bayrak vurgusu yapılan kapaklardan bir örnek 

Kapaklarda Atatürk de resmedilmiştir. 19 Mayıs’a denk gelen 25. sayıda Atatürk büstü önünde 

saygı ile eğilen bir erkek bir kız çocuğu yer almaktadır. Bu resimde, “19 Mayıs”ın çiçekli harflerle 

yazılması bayram olduğuna vurgu yapmaktadır. Ayrıca büstün önündeki çocukların bir kız bir erkek 

olması eğitimde eşitliğe de vurgu yapmaktadır. 49. sayıda yer alan kapakta ise, Atatürk’ün 

düşüncelerinin zamansızlığına değinilmiştir. Bu bağlamdaki, “TÜRK ÇOCUĞU bu ses dünya 

durdukça sana yol gösterecektir” ifadesi önemlidir. 183. sayıda Türkiye haritası üzerinde, 308. 

sayıda etrafı çocuklarla çevrilmiş biçimde yine Atatürk resmedilmiştir.  

Milli birlik ve beraberlik vurgusu kapaklarda sıklıkla kullanılmaktadır. 30 Ağustos’a yakın 

dönemde yayınlanan gazeten sayılarının kapaklarında asker, bayrak imgesi birlikte kullanılmıştır. 

93. sayının kapağında “Atlı askerler” kullanılmış, 102. sayıda bayrak ve asker barışın simgesi bir 

zeytin dalı önünde gösterilmiş, 105. sayıda paraşütten atlayan bir asker kapakta çizilmiştir. Bu 

askerin elindeki bayrak milli duyguları pekiştirmektedir.  
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Resim 4. Afacan Gazetesi 102. Sayı Kapak 

Kapaklarda inkılâp vurgusu da ilgi çekmektedir. Cumhuriyet’in ilanının 14. yılında yayınlanan 154. 

sayıda bir çocuk altı ok çizmektedir. Atatürk ilkelerini temsil eden bu altı okun yanında kapağın fon 

zeminindeki “14”, “CUMHURİYET”, “ATATÜRK” ve “İNKILAP” yazısı dikkat çekmektedir.  

 
Resim 5: Afacan gazetesinin 154. sayısının kapağı 

Afacan gazetesinde inkılâplardan en çok şapka inkılabına gönderme yapılır. 68, 112, 126. sayıların 

kapak resimlerinde başlarındaki şapkalarla yetişkinler bulunmaktadır. 282. sayıda ise, şapka alan bir 

çocuk kapakta resmedilmiştir.    

Sonuç 

Cumhuriyet döneminin ilk büyük çocuk mizah gazetesi Afacan, erken Cumhuriyet dönemine 

tanıklık etmesi bakımından değerlidir. Gazete, dönemin önemli çocuk edebiyatçılardan M. Faruk 

Güntunca tarafından 1932-1943 yılları arasında çıkarılmıştır. Yayınlanmasındaki amaç, çocukların 

eğitim öğretim faaliyetlerine yardımcı olmaktır.  

Afacan yayınlandığı dönemin kendine münhasır siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel iklimini 

yansıtması dolayısıyla da önemlidir. Yayınlandığı dönem yeni kurulan rejimin sancılarının devam 

ettiği, ulus devlet anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı, inkılapların yapıldığı bir dönemdir. Bu 

dönemde toplumsal bütünlüğün sağlanması ulusal birlik açısından önem taşımaktadır. Basın bu 
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noktada kullanılan aracılardan biridir. Birleştirici bütünleştirici bir güç olarak görülen basın, 

Atatürk’ün de kendisine biçtiği görev çerçevesinde, gerek cumhuriyetin gerekse inkılapların 

topluma anlatılması, benimsetilmesi için kullanılmıştır. Afacan da dönemin yayın organı olarak bu 

görevi üstlenmiş, yeni bir nesil yetiştirme çalışmaları kapsamında eğitici ve öğretici içeriği ile 

destekleyici olmuştur.  

Afacan’ın bu yayın politikası araştırmacılara da kendisi üzerinden çalışma yapmak ve dönemi tahlili 

edebilmek için kapı aralamıştır.  

Bu çalışmada, Afacan gazetesi üzerinden Türk inkılabı ve Cumhuriyetin nasıl tesis edildiği üzerinde 

durulmuştur. Yapılan incelemede, gazetenin daha çok köşe yazıları ve monologlarda bu konular 

üzerine eğildiği görülmektedir. Köşe yazılarında özellikle harf inkılabının ardından sorun 

yaşanabileceği kaygısı ile yeni harflerin ve öz Türkçe kelimelerin belletilmesi üzerine durulmuştur. 

Ayrıca çocuklara ulus bilincini kazandırmak için millî Saiklerin yerleştirilmeye çalışıldığı da köşe 

yazılarında görülür. Milli bayramların anlatıldığı, övüldüğü, ulusal taarruz ve bu çerçevedeki 

önemli tarihlerin verildiği köşe yazıları görülmektedir. Atatürk de köşe yazılarının konusudur. 

Özellikle Atatürk’ün ölümü üzerine yaşanan derin üzüntüye köşe yazılarında yer verilmiştir.  

Monologlarda ise, soyadı kanunundan, Arap harflerinin kullanımından kaynaklanan karışıklıkların 

ardından yeni harflerle sorunların giderildiğinden ve soyadların buna göre aile bireylerin özellikleri 

dikkate alınarak konulması gerektiğinden söz edilmiştir. Bununla birlikte, alfabenin ve dilin 

Türkçeleştirilmesine, “şey” kelimesinin kullanımına, Cumhuriyet Türkiyesinin güzelliğine de 

değinilen, milli duygulara hitap eden monologlar bulunmaktadır.  

Türk İnkılabı ve Cumhuriyet’in tesisi konusunda Afacan’da en çok kapak resimleri dikkat 

çekmektedir. Çocukların ilgisini çelebilecek şekilde hazırlanan kapaklarda en çok bayrak vurgusu 

yapılmaktadır. Türk bayrağı dışında, Atatürk ve 30 Ağustos’a yakın dönemlerde çizilen asker 

resimleri de kapaklarda kullanılmıştır. Çocukları inkılaplara ısındırmak amacıyla çizilen kimi 

kapaklarda da “İNKILAP” kelimesinin kullanımı, Atatürk ilklerini temsilen çizilen altı ok, şapka 

inkılabına atfen çizilen şapkalı ebeveyn resimleri de Afacan tarafından tercih edilmektedir.   

Afacan eğitici ve öğretici bir içerikle hazırlanmıştır. Bu bakımdan Cumhuriyet’in tesisi ve inkılaplar 

konusunda özellikle ulus bilinci oluşturma, milli bayramlara ilgi çekme, harf inkılabı, öz Türkçe 

kullanımı, soyadı kanunu, Atatürk konularında yayın yaptığı görülmüştür.  
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Özet 

Dünya genelinde artan nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması tarımsal ve endüstriyel üretim artışına 

neden olmaktadır. Endüstriyel faaliyetler fosil yakıt girdisi gerektirir ve bu nedenle çevre kirliliği 

yaratır. Tarımsal faaliyetler, verimi arttırmak için kullanılan teknolojik ve kimyasal uygulamalar 

nedeniyle kirlilik yaratmaktadır. Bu çalışmada endüstriyel ve tarımsal üretimin kirlilik yaratma 

etkisinin belirlenmesi amaçlanmış ve bu doğrultuda iki model oluşturulmuştur. İlk modelde, 

endüstriyel üretimin ormanlık alan yüzdesi, uçucu organik bileşik miktarı, metan gazı emisyonu 

üzerindeki etkileri yol analizi ile tahmin edilmiştir. Modelde, endüstriyel üretimin metan 

emisyonunu anlamlı ve beklendiği gibi pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Ormanlık alan 

yüzdesinin ise model içinde tahmin edilemediği görülmektedir. Ormanlık alan yüzdesinin 

hayvancılık, bitkisel tarım, barınma amaçlı ağaç kesimi, orman yangınları gibi endüstri dışı 

faaliyetlerden etkilendiği bilinmektedir. Bu nedenle, model içinde açıklanamamış olabilir. Uçucu 

organik bileşik miktarının ise, anlamlı bir şekilde tahmin edildiği bununla birlikte 

standartlaştırılmamış katsayısının sıfır olduğu görülmüştür. Uçucu organik bileşik miktarının 

tarımsal atıkların yakılması, motorlu araç kullanımı, dizel yakıt depolarından sızıntı, konutlarda 

enerji kullanımı gibi endüstri dışı faaliyetlerden etkilendiği bilinmektedir. İkinci modelde ise, 

tarımsal üretimin karbondioksit emisyonu ve temiz suya erişen nüfus yüzdesi üzerindeki etkisi yol 

analizi ile tahmin edilmiştir. Modelde, temiz suya erişen nüfus yüzdesi ve karbondioksit emisyonu 

negatif yordanmıştır. Tarımsal üretimin su kirliliği yarattığı bilinmektedir bu nedenle temiz suya 

erişen nüfus yüzdesinin negatif tahmin edilmesi beklenen bir sonuçtur. Karbondioksit emisyonunun 

negatif tahmin edilmesinin nedeninin örneklemi oluşturan ülkelerin bitkisel tarım üretimi olduğu 

düşünülmektedir. Bitkisel tarım karbondioksit emisyonu üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır. Üretim 

faaliyetleri ve çevre kirliliği ilişkisi konusunda yapılan geçmiş çalışmaların bir kısmında ampirik 

bulgulara yer verilmediği bir kısmının ise panel regresyon, zaman serisi analizi gibi yöntemlerin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, endüstri ve tarım üretiminin çevresel kirlilik üzerindeki 

etkisinin 2012 yılı itibariyle orta üst gelirli ülkeler için araştırılması amaçlanmıştır. Gözlenen 

değişkenlerle yol analizi yöntemi kullanılması bakımından literatüre özgün katkı sağladığı 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yol analizi, Ormanlık alan, Endüstri, Tarım 

 

Abstract 

Meeting the need of increasing population worldwide leads to increase in agricultural and industrial 

production. Industrial activities necessitates fossil fuel input and therefore they create 

environmental pollution. Agricultural activities create pollution because of technological and 

chemical practices used for increasing productivity. In this study, it is aimed to detect the effect of 

creating pollution of industrial and agricultural production and in this direction two models were 

established. In the first model, the effect of industrial production on forest area, volatile organic 

compound amount, methan gas emission is estimated via path analysis. In the model, it is seen that 

71



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
industrial production estimated methan emission significant and positive as it is expected. Forest 

area percentage is seen not to be estimated within the model. It is known that forest area percentage 

is influenced by nonindustrial activities such as livestock farming, herbal agriculture, tree cut for 

accommodation, forest fires. Therefore, it may not be explained within the model. It is seen that 

volatile organic compound amount estimated significantly nevertheless its unstandardized 

coefficent is zero. It is known that volatile organic compound is influenced by nonindustrial 

activities like agricultural waste burning, motor vehicle usage, leakage from diesel fuel storage, 

energy usage in residences. In the second model, the effect of agricultural production on carbon 

dioxide emission and access to clean water is estimated via path analysis. In the model, access to 

clean water and carbon dioxide emission are estimated negative. Agricultural production is known 

to create water pollution, therefore the negative estimation of access to clean water percentage is an 

expected result. The reason of negative estimation of carbon dioxide emission is thought to be 

herbal agricultural production of countries which made up the sample. Herbal agriculture makes 

diminishing effect on carbon dioxide emission. Some of past studies which were conducted on 

production activities and environmental pollution relationships are seen to lack emprical evidence 

and in some panel regression and time series methods were used. In this study, it is aimed to 

research effect of industry and agriculture production on environmental pollution as of year 2012 

for middle upper income countries. It is thought to make original contribution to literature as path 

analysis with observed variables method is used. 

 

Keywords: Path analysis, Forest area, Industry, Agriculture 

 

 

 

 

1.INTRODUCTION 

 

Part of environmental pollution is caused by antropogenic activities. Worldwide human population 

has an increasing trend and meeting of increasing population’s need cause industrial and 

agricultural production activities enlarge. Industrial activities needs fossil fuel input and therefore 

leads to environmental pollution. Agricultural activities cause pollution as a result of technological 

and chemical practices which are used to increase output. 

 

Production activities cause negative results such as greenhouse emission, forest area destruction and 

water pollution. 

 

Gasses given away by humans to atmosphere causing greenhouse effect and temperature increase 

worldwide are defined as global warming (Koyuncu & Akgün, 2018, page 152). 

 

In 20th century, surface area temperature near earth increased 0,6 0C and almost half of this occured 

at the second half of the century. This increasing surface temperature arised from greenhouse 

emissions is from antropogenic activities (Koyuncu & Akgün, 2018, page 153). 

 

Greenhouse emission is caused from energy usage, industrial activities, deforestration and 

agricultural activities. Greenhouse emission leads to global warming and threatens sustainability. 

There are different definitions of sustainability. According to Gilman (1992), sustainability is 

continuing function of society, ecosystem and any ongoing system without loss of main sources until 

uncertain future (Özmehmet, 2012, page 3). 

 

In this study environmental consequences of production is examined in two parts; industrial and 

agricultural 
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1) Industrial Production’s Influences on Environment: Industry causes environmental pollution as it 

utilizes fossil fuels and leads urban population to increase. During industrial processes, fossil fuels 

such as coal, gasoline and natural gas are used as input. Fossil fuels leads to environmental harms 

like greenhouse gas emissions and consequently climate change. Also, industrilization leads to 

increase in urban population which means more mass production and therefore pollution. Increase 

in urban population, cause increase in number of motor vehicle which consequently cause air 

pollution. 

2) Agricultural Production’s Influences on Environment: Currently the world is faced with global 

warming created by technological and chemical practices used in increasing herbal and animal 

production for meeting needs of increasing population. Fertilizing and using chemicals in 

agricultural activities cause greenhouse emissions. To grow corn which is used in livestock farming 

as food, farmers use nitrogenous fertilizer. Nitrogenous fertilizers used in corn growing and 

chemical usage in agriculture cause soil, water and air pollution. 

 

Animalic production has severely been intensive for meeting animal protein deficit of increasing 

population. The effects of these practices to increase productivity in animalic production on 

environment has been in a negative way and with global warming concept animalic production got 

noticed. Animalic production creates harmful impacts on many attributes of environment like air 

and water pollution, decrease in soil quality, decrease in bio-diversification and climate change 

(Steinfeld et al. as cited in Görgülü et al., 2009, page 2). Part of greenhouse gas in animalic 

production is caused by animals’ enteric fermentation. Animalic activities cause greenhose gasses 

during production process of meat and milk products and transporting of them. 

 

Destroying green area to obtain agriculture land lead carbon dioxide emission to increase. As it is 

known green area lessen carbon dioxide measured in the air. 

 

Some of previous studies about production and environmental pollution are as follows; 

 

Akbostancı, Tunç & Türüt-Aşık (2005) examined dirty industry share in production for Turkish 

economy and concluded that for manufacture industry Turkey is not a pollution heaven. 

 

Sönmez, Kaplan & Sönmez (2008) made suggestions about soil and water polluting impact of 

fertilizing and made solution for decreasing this impact.  

 

Görgülü, Darcan & Göncü (2009) in their study, mentioned interaction between animal farming and 

global warming and made suggestions for decreasing pollution. 

 

Özmehmet (2012) mentioned the concept of sustainability and gave information about worlwide 

conferences on environmental pollutions. 

 

Koyuncu & Akgün (2018) in their study, gave information about effects of farm animals and 

livestock sector on environment pollution and global warming.  

 

Morkoyunlu-Yüce, Özel & Aktaş (2018) in their study mentioned the effects of fertilizer utilization 

on water pollution and to detect impacts of agricultural activities on water pollution measured 

nitrate amounts in water wells in Kocaeli, Turkey. 

 

Fodha, Zaghdoud & Belkacem (2019) in their study, for 1961-2004 era Tunisia economics, 

researched environmental decomposition and economic growth relationship. They detected a 

monotonic increasing relationship between carbon dioxide emission and national income and 

inverse U shaped relationship between sulphur dioxide emission and national income. 
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2.PATH ANALYSIS 

2.1 Path Analysis In General 

 

Path analysis method is first used by Sewall Wright, a geneticist, in order to study population 

genetics. He was able to estimate total, direct and indirect effects via path diagrams. The method 

have been used by economists commencing from 1950s. Basically, path analysis is an estimaton of 

more than one regression models simultaneously.  

 

In social science researches, in measuring relationship between two variables, correlation 

coefficient is used very often. Correlation coefficients which measure linear relationship between 

two variables are inadequate to disriminate the relationship as direct and indirect effects. Path 

analysis help researchers about decomposing correlations. 

 

Stages of path analysis are as follows; 

 

(1) Specification: In this stage, hypothesis are composed based on theory. Purpose of this stage is to 

specify a model which can produce sample covariance matrix best. Researcher must be aware of 

benefits of parsimonious models in variable selection. 

 

(2) Identification: In this stage, the purpose of the researcher is to find unique value for each 

parameter. If unique value for each parameter can be obtained then model is identified. For a model 

to be identified degrees of freedom must be positive. 

 

(3) Estimation: In path analysis, good fit is achieved when the difference between observed 

covariance matrix and model covariance matrix is minimized. Each model has its own covariance 

matrix. Model covariance matrix has elements in parametric form and is matched with observed 

covariance matrix’s elements, when minimization was achieved estimation is completed.   

 

(4) Assesment of Model Fit: Model fit is assesed by fit indices calculated by program. Fit indices 

have reference values to decide if calculated fit values are big or small enough.  

 

(5) Modification: Model is modified if fit is not good enough. Path analysis programs offer 

modifications which improve model fit.  

 

2.2 Types of Path Analysis 

 

Path analysis can be explained in three titles as path analyis with observed variables, path analysis 

with latent variables, and hybrid path analysis. 

 

2.2.1 Path Analysis With Observed Variables 

 

An example of path analysis with observed variables is shown in figure 1. Path analysis with 

observed variables are run with manifest variables and does not include latent variables which will 

be explained later.  
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                              Figure 1: Path Analysis With Observed Variables 

 

In figure 1, x1, x2, x3 are observed variables in other words manifest variables. If researcher uses 

survey data, observed variables are obtained by adding scale scores along observations. 

 

In this model, correlation between x1 and x3 is found by adding the coefficient of  x1 on x3 and the 

effect of x1 by the mediation of x2 on x3. Therefore by using path coefficients researchers are able 

to decompose correlation between two variables. 

 

Şimşek (2007) noted that researchers must be sure about insrument’s validity and reliability 

beforehand as there is no latent variable/factor to run explanatory and confirmatory factor analysis.  

 

2.2.2 Path Analysis With Latent Variables 

 

In figure 2, we illustrated a path analysis model with four latent variables. 

                                
Figure 2: Path Analysis With Latent Variables 

 

In social sciences, researchers are often interested in abstract concepts such as intelligence, motive, 

attitude. These variables which are not observed directly and measured via indicators are called 

latent variables. In model showed in figure 2,  F1, F2, F3 and F4 are latent variables, x1, x2,…, x12 

are indicators. F1, is measured by x1,x2,x3, F2, is measured by x4,x5,x6, F3 is measured by 
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x7,x8,x9, F4, is measured by x10,x11, x12. e1,e2,e3,…,e12 are measurement errors. As seen in 

figure 2, the effect of F1 on F4 is mediated by F2, more clearly, F1 has an indirect effect on F4 via 

F2. The effect of F3 on F4 is realized both direct and indirect. The indirect effect of F3 on F4 is 

realized via F2. 

 

Path analysis models with latent variables give more reliable results as they include measurement 

errors. Path analysis with latent variables are generally following stage of confirmatory factor 

analysis. Researcher must assess the measurement accuracy by estimating confirmatory factor 

analysis of the latent variable before he estimates relationships between variables.  

 

2.2.3 Hybrid Path Analysis 

 

 
                                                 Figure 3: Hybrid Model 

  

In figure 3, we illustrated a hybrid path analysis model. It is called hybrid as latent and observed 

variables are estimated in the same model simultaneously. As seen in figure 3, F is latent variable 

measured by x1, x2 and x3, v1 and v2 are observed variables. 

 

In path analysis with latent variables generally researchers conduct the study in two stages: first 

they validate the measurement of latent variable and then estimate the coefficients between latent 

variables. In hybrid models like shown in figure 3, confirmatory factor analysis are not conducted 

because there is no measurement model but only one latent variable. Without validating the 

measurement accuracy, researchers estimate the model at one stage, latent and observed variables 

simultaneously. 

 

3. MODEL ESTIMATION 

 

In our study, we measured pollution creating effect of industry by methan, volatile organic 

compound emissions and percentage of forest area: 
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 Methan emission is caused in course of transporting coal, gasoline and natural gas, by wastes in 

cities and during some industrial and agricultural processes. 

 

 Volatile organic compound emission may be due to compound engine usage, leakage from diesel 

fuel storages, energy usage in houses and burning of agricultural wastes. One of the important 

sources of volatile organic compound is diesel fuel which used in industrial processes. 

 

 Percentage of forest area is negatively influenced by greenhouse emission which is a consequence 

of industrilization. Greenhouse gasses which results in climate change harm forests. 

 

We meausured pollution creating effect of agriculture by access to clean water (%) and carbon 

dioxide emission: 

 Agricultural activies creates water pollution as pesticide and nitrogenous fertilizer are used in herbal 

farming. Thus, agricultural activities has negative impact on access to clean water. 

 

 During transportation of animalic products, production of fertilizers and animal food, carbon 

dioxide is emitted. Thus, carbon dioxide emission is a consequence of agricultural production. 

 

The list of variables used in models are shown in Table 1; 

 

Table 1: Variable List 

Shortening Variable Name 

IP Industrial Production (Share in Total GDP) (%) 

FA Forest Area (Share In Total Area) (%) 

CH4 Methan Emission Per Capita 

VOC Volatile Organic Compound Per Capita 

AP Agricultural Production (Share in Total GDP) (%) 

CW Access to Clean Water (Share in Total Population) (%) 

CO2 Carbon Dioxide Emission Per Capita 

In figure 4 we introduced the industry model. As stated earlier industrial production causes 

environmental degradation. In this model, we aim to measure environmental degradation via forest 

area (%), methan and VOC emissions. 

 
                                             Figure 4: Industry Model 
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Table 2: Fit Values Of Industry Model 

 Chi Chi 

GFI AGFI RMSEA  NFI NNFI (TLI)  IFI CFI  square p Value square/df 

 0,774 0,371 0,995 0,983     0 0,981     1,07 1,033   1 

 

In table 2, fit values of the model are reported. Chi square p value 0,774 is bigger than 0,05 so null 

hypothesis proposing observed and theoretical covariance matrices’ equality can not be rejected. 

For good fit, Chi square/df must be smaller than reference value 3. In our model, this value is 

calculated as 0,371. GFI and AGFI is bigger than reference value 0,85. For good fit, RMSEA must 

be smaller than 0,08, in our model RMSEA is smaller than reference value. NFI, NNFI (TLI), IFI 

and CFI are bigger than reference value 0,9. To sum up, it is concluded that model has good fit 

values. 

 

Table 3: Coefficients Of The Industry Model Variables 

 

 

 

 

 

In table 3, 

coefficients of the 

model variables are 

reported. Coefficient for FA is estimated as insignificant whereas CH4 and VOC are found to be 

significant. Standardized coefficient of VOC is estimated negative nevertheless unstandardized 

estimate is zero thus change in IP does not lead to change in VOC in real terms. In the model, 

37,6% of variance in CH4 is explained 

 

In figure 5 we introduced the agriculture model. In agriculture model we aim to measure 

environmental degradation via access to clean water (%) and carbon dioxide emission. 

 
                                            Figure 5: Agriculture Model 

 

 

Table 4: Fit Values Of Agriculture Model 

Chi     Chi     GFI  AGFI RMSEA    NFI NNFI     IFI    CFI 

Endogenous 

Varible 

Exogenous 

Variable 

Standardized 

Estimate 

Standart 

Error 
t value p 

FA IP -0,191 0,157 -1,963 0,05 

CH4 IP 0,613 0,001 7,844 <0,001 

VOC IP -0,251 0 -2,618 0,009 
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square p 

Value 

    square/ 

    df        

(TLI) 

0,945      0,005      1    1     0      1 1,098   1,031      1 

 

In table 4, fit values of the model are reported. Chi square p value 0,945 is bigger than 0,05 so null 

hypothesis proposing observed and theoretical covariance matrices’ equality can not be rejected. 

For good fit, Chi square/df must be smaller than reference value 3. In our model, this value is 

calculated as 0,005. GFI and AGFI is bigger than reference value 0,85. For good fit, RMSEA must 

be smaller than 0,08, for our model RMSEA is smaller than reference value. NFI, NNFI (TLI), IFI 

and CFI are bigger than reference value 0,9. To sum up, it is concluded that model has good fit 

values.  

 

Table 5: Coefficients Of The Agriculture Model Variables 

Endogenous 

Varible 

Exogenous 

Variable 

Standardized 

Estimate 

Standart 

Error 
t value          p 

CO2 AP -0,473 0,127 -5,425 <0,001 

CW AP -0,268 0,179 -2,814   0,005 

 

Coefficients of agriculture model reported in Table 5 are statistically signficant. As stated earlier, 

agricultural production leads to water pollution thus coefficient of CW is negative. Carbon dioxide 

is estimated negatively as a consequence of herbal agriculture production. Planting reduces carbon 

dioxide in the atmosphere. In the model, explained variance amounts of CW and CO2 are 7,2% and 

22,4% respectively. 

 

4.CONCLUSION 

 

Production is inevitable for meeting needs of increasing population. Agricultural and industrial 

production leads to environmental harms such as greenhouse emissions, forest destruction, water 

and soil pollution. 

 

Industrial production creates environmental pollution as in industrilization processes, fossil fuels are 

used as input. In this study, we established a model in which industrial production is exogenous, 

methan emission, volatile organic compound and forest area are endogenous variables. Methan is 

estimated to be signficant and forest area and volatile organic compound are found insignificant. It 

is known that forest area percentage is influenced by nonindustrial activities such as livestock 

farming, herbal agriculture, tree cut for accommodation and forest fires. Therefore, it could not be 

explained within the model. Also, there are some factors influencing volatile organic compound and 

therefore causing it to be insignificant. Volatile organic compound is influenced by nonindustrial 

activities like agricultural waste burning, motor vehicle usage, leakage from diesel fuel storage, 

energy usage in residences. 

 

Agricultural production leads to environment pollution as a result of enteric fermentation of 

animals, fertilizer, chemical usage and animalic production processes. In this study, we established 

a model in which agricultural production is exogenous and access to clean water and carbon dioxide 

are endogenous. As theoretically expected, coefficients are estimated negatively. 

 

To diminish environmental pollution many suggestions can be made. Some of them are; tax 

charging for dirty production, subsidy for clean production, energy-efficient technology and 

regulation. The economic consequences of subsidy and taxing must be regarded. Tax charging and 
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subsidy burden costs to economy such as national income decrease and unemployment increase in 

some cases. Energy-efficient technology needs investment, direct foreign investments transfer clean 

technology to a country especially if investor is from a developed country. One of the suggestions 

for decreasing environmental pollution of a country is strictness of environmental regulations. 

Investors’ shifting to countries with weak environmental regulations instead of investing in 

countries that have strict environmental regulations is called pollution haven hypothesis. Thus, 

toughening environmental regulations increase environmental quality but decrease economic 

growth. 

 

A suggestion about avoiding pollution in the long run is continuing production by tolerating 

pollution for a while. People whose basic needs are met will demand clean environment as economy 

grows. Because, clean environment is lux good in economic terms.  

 

To sum up, there are some cautions for avoiding pollution but all of them have economic 

consequences to be considered. 

  

Some of past studies which were conducted on production activities and environmental pollution 

relationships are seen to lack emprical evidence and in some panel regression and time series 

methods were used. In this study, it is aimed to research effect of industry and agriculture 

production on environmental pollution as of year 2012 for middle and upper income countries. It is 

thought to make original contribution to literature as path analysis with observed variables method 

is used. 
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Özet 

Enerji, insan refahı için gerekli bir ihtiyaçtır. Enerji, endüstri faaliyetleri, ısınma, aydınlanma ve 

ulaşım gibi temel insani ihtiyaçların karşılanması için gereklidir. Tüm dünyada, enerji 

kullanımındaki artış, artan nüfusun ve yüksek yaşam standartlarını karşılama arzusunun bir 

sonucudur. Üretim arttıkça, üretimin temel girdilerinden biri olan enerji artar. Fosil yakıtlardan 

enerji ihtiyacını karşılamak çevresel kirlenmeye diğer bir deyişle ekolojik dışsallıklara yol 

açmaktadır. Dolayısıyla, enerji kullanımı ve çevresel kirlenme arasında güçlü bir ilişki vardır. 

Enerji kullanımının bir sonucu olan sera gazı emisyonları, küresel ısınma, deniz ve hava kirliliği 

gibi zararlı etkilere neden olmaktadır. Bu durum, kuşaklar arası adil kaynak kullanımı önünde bir  

engeldir. Eğer, sürdürülebilirlik dikkate alınmazsa, üretim kaynağı olarak doğa sadece şu anda 

yaşamakta olan nesil tarafından kullanılabilecektir. Konvansiyonel enerji üretim yöntemleri, güncel 

çevre kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir. 

 

Bu çalışmada, 2012 yılı için orta ve üst gelirli ülkeler için enerji kullanımı ekolojik dışsallık 

ilişkisinin araştırılması amacıyla yol analizi modeli oluşturulmuştur. Ekolojik dışsallık etkisi sera 

gazı emisyonları ile ölçülmeye çalışılmıştır. Modelimizde, enerji tüketimi egzojen, nitrojen oksit, 

dinitrojen oksit, metan ve karbondioksit emisyonları ise endojen değişkenlerdir. Metan ve 

karbondioksit emisyonları modelde anlamlı biçimde tahmin edilmiştir. Nitrojen oksit ve dinitrojen 

oksit emisyonlarının regresyon katsayıları anlamsız bulunmuştur. Bu sonucun, bu değişkenleri 

etkileyen fakat modele dâhil edilmeyen bazı faktörlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Enerji 

kullanımı dışında, nitrojen oksit ve dinitrojen oksit emisyonlarının bir kısmı tarımsal faaliyetlerden 

kaynaklanmaktadır. Tarımsal faaliyetler, hayvan artığı ve bazı gübre türlerinin kullanımı nedeniyle 

nitrojen oksit grubu gazların emisyonuna yol açar. Antropojenik faaliyetler dışında, bu gazların 

orman yangınları, okyanusta yaşayan mikroplar, şimşek çakması ve toprakta çözülme gibi bazı 

doğal nedenleri de vardır. Geçmiş çalışmalarda, enerji tüketimi ve sera gazları arasındaki ilişkiler, 

ağırlıklı olarak Johansen koentegrasyon, ARDL testi ve panel regresyon yöntemleriyle 

araştırılmıştır. Aynı zamanda, literatürdeki birçok model kirletici gaz olarak sadece karbondioksiti 

içermektedir. Bu çalışmanın, karbondioksit dışında sera gazları içermesi ve istatistiksel model 

olarak yol analizini kullanması bakımından özgün olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yol analizi, Emisyon, Enerji kullanımı 

 

Abstract  

Energy is a need required for human welfare. Energy is required for meeting basic human needs 

such as industry activities, warming, enlightenment, transportation. World wide, increase in energy 

usage is a consequence of increasing population and the desire for catching high life standarts. As 

production increases, energy which is one of the basic inputs of production has increased.  Meeting 

energy need from fossil fuels leads to environmental pollution in other words ecological 

externalities. Thus, there is a strong relationship between energy usage and environmental pollution. 

Greenhouse gasses as a consequence of energy consumption causes some harmful effects such as 
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global warming, sea and air pollution. This occasion is an obstacle for fair source usage among 

generations. If sustainability is not considered, nature as a production source can only be utilized by 

the generation living at the present. Conventional energy production methods are one of the 

important causes of recent environmental pollution.  

 

In this sudy, it is establised a path analysis model for upper and middle income countries as of 2012 

in order to research energy usage ecological externality relationship. Ecological externality effect is 

tried to be measured via greenhouse gas emissions. In our model, energy consumption is an 

exogenous and nitrogen oxide, dinitrogen oxide, methane and carbon dioxide emissions are 

endogenous variables. Methane and carbon dioxide emissions are estimated significantly in the 

model. Nitrogen oxide and dinitrogen oxide emissions’ regression coefficients are found to be 

insignificant.  This result is thought to be caused by some factors influencing these variables but not 

included in the model. Besides energy consumption, part of nitrogen oxide and dinitrogen oxide 

emissions are from agricultural activities. Agricultural activites lead nitrogen oxide group gasses 

because of animal waste and usage of some fertilizer types. Except antropogenic activities,  there 

are some natural resources of these gasses such as forest fires, microbes living in oceans, flash of 

lightning and decompostion in soil. In past studies, energy consumption and greenhouse gasses 

relationships are predominantly searched by Johansen cointegration, ARDL test and panel 

regression methods. Also, most models in literature includes only carbon dioxide emission as a 

pollutant gas. This study is thought to be original as it includes some greenhouse gasses beside 

carbon dioxide and uses path analysis as a statistical method. 

 

Keywords: Path analysis, Emission, Energy Usage 

 

1.INTRODUCTION 

 

Economic activities which have impact on third parties are called externalities in economics theory.  

Negative externality occurs when a result of an economic activity has a harmful impact on a third 

person without paying off.  Environmental pollution as a result of production and consumption 

activities is considered as negative externality by environmental economists.  

 

As world population increases, the consumption need of people enlarges. Meeting energy need of 

industry from fossil fuels leads to pollution. In addition to industrial activities, satisfying 

consumers’ warming, enlightment, transportation needs cause enegy utilization. Agricultural 

productions also cause environmental decomposition. Energy demand is predominantly fulfilled by 

fossil fuels which consequently burden society environmental pollution cost which is called 

ecological externality. 

 

Although ecological externality is hard to measure, some indicators of ecological degradation are 

available. Some indicators of ecological degradation are decrease in forest area, green house 

emissions, sulphur dioxide emissions. Previous studies mainly take carbon dioxide emission as an 

ecological degradation indicator. 

 

Some previous studies about energy utilization and environmental degradation are summarized as 

follows; 

 

Dinçer (1991) discussed renewable energy oppurtunities for future and made suggestions about 

switching from fossil fuels to renewable energy sources. 

 

Özsoy & Yıldırım (1994), made suggestions about solution of environmental externalities through 

market economy and government and mentioned cautions which must be taken against 

environmental pollution. 
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Uzgören & Yücel (1999) mentioned externality types, their economic impacts and suggestions. 

 

Dones, Heck & Hirschberg (2004) gave information about greenhouse gas emissions for various 

countries and sectors using life cycle analysis. 

  

Aydın, Karakurt & Aydıner (2005) informed about methan gas emissions and their distribution 

according to sectors and countries. 

 

Selici, Utlu & İlten (2005) in their study mentioned energy usage and environmental pollution 

relationships. They gave information about renewable energy and effective usage of energy in terms of 

sustainability. 

 

Kumbur, Özer, Özsoy & Avcı (2005) mentioned renewable and conventional energy resources on 

environment and Turkey’s potential about renewable energy investments. 

 

Varınca & Gönüllü (2006) in their study mentioned renewable energy resources, water, air and soil 

pollutions. 

 

Şenpınar & Gençoğlu (2006) in their study introduced renewable energy sources and compared their 

impacts. 

 

Halıcıoğlu (2008) aimed to estimate income, foreign trade and energy consumption on carbon emission 

by cointegration test and concluded that carbon emission estimated income, foreign trade and energy 

consumption for 1960-2005 Turkish economy. 

 

Ersoy (2010) in his study, informed readers about economic growth - energy consumption relatonships 

and aspects affecting energy consumption. 

 

Doğan (2011) informed the readers about distribution of energy usage among different sectors for 

Turkish economy, energy source types and their ecological impacts. 

 

Altıntaş (2013), for 1970-2013 Turkish economy, studied carbon dioxide emission, income, energy 

consumption and investment relationships. In short and long run, investment increase is found to 

cause energy consumption increase and energy consumption decrease is found to lead growth and 

investment decrease. 

 

Mercan & Karakaya (2013) mentioned the impact of carbon tax and emission trade on Turkish 

economy with general equilibrium analysis and tried to predict the consequences of emission 

abatement cautions. Carbon tax practices on dimishing greenhouse emissions are found to more costly 

than emision trade. 

 

Bulut, Hasanov & Süleymanov (2014) touched the importance of energy as a production input and 

gave information from previous studies about energy usage and economic growth. 

 

Çoban & Şahbaz Kılınç (2015) aimed to estimate regression model including carbon dioxide emission, 

renewable energy and national income for 1990-2012 Turkish economy. It is concluded that renewable 

energy estimated carbon dioxide emission negatively and GDP estimated carbon dioxide positively. 

 

Özcan & Öztürk (2015) made projection of carbon tax income obtained from fosil fuel plants in 

Turkey. They suggest that precautions must be taken against expected increase in emission depending 

on increase in population. 
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Uysal & Yapraklı (2016) estimated that energy utilization carbon dioxide emission relationship by 

cointegration and Engle Granger tests, and concluded that increase in per capita income leads to 

decrease in carbon dioxide emission. As clean environment is a luxurious good, increase in national 

income is expected to increase environmental quality. 

 

Karaaslan, Abar & Çamkaya (2017) in their study, researched the impact of carbon dioxide 

emission on national income, growth rate, energy usage and population growth rate. For both 

OECD countries and Turkey positive relationship between energy usage and carbon dioxide 

emission is detected. 

 

In this study, as of 2012, a path analysis model to research energy usage ecological externality 

relationship for middle and upper income countries is established. Ecological externality is 

measured via greenhouse gas emissions. 

 

In our model, energy consumption is exogenous, nitrogen oxide, dinitrogen oxide, methan and 

carbon dioxide emissions are endogenous variables. In most of previous studies about energy usage 

and greenhouse gas emissios, relationships are estimated by Johansen Cointegration, ARDL and 

panel regression methods. Also, some studies mentioned fossil fuels’ ecological externalities and 

did not touch any emprical evidence. Most of the studies with emprical evidence used only carbon 

dioxide emission as a green house gas. This study is original as other greenhouse gasses besides 

carbon dioxide is used and path analysis as a statistical method. 

 

2.ENERGY USAGE AND ECOLOGICAL EXTERNALITY 

 

Antropogenic activities threaten ecosystem especially in industrial regions. Along with 

industrialization beginning from 1870’s with intensive utilization of fossil fuels, humanity is faced with 

global warming and climate change problem (Mercan & Karakaya, 2013, page 1) 

 

Climate change is caused by greenhouse emissions. In general, 50% of antropogenic greenhouse effect 

is caused by carbon dioxide. Besides carbon dioxide emission, methan emissions, cloro floro carbon 

gasses, nitogen oxide group gasses and destruction of forest causes greenhouse effect. Emission 

resulting from energy occur related to oil and natural gas systems, coal mining and combustion 

oriented activities (Aydın, Karakurt & Aydıner, 2009, page 1). Production activities are conducted 

mainly by combustion of fossil fuels. Meeting need of energy from fossil fuels creates environmental 

pollution and greenhouse effect. Thus, there is a strong relationship between energy consumption and 

environmental pollution. Greenhouse emission as a consequence of energy consumption leads to 

decrease in air quality, ocean pollution and climate change.  

 

Environmental pollution is a kind of negative externality resulting predominantly from fossil fuel 

utilization. 

 

It is expected that world population will be doubled until the mid of 21th century and energy usage 

will be increased enourmously until 2050. Simultaneously, environmental problems such as acid 

rains, slimming of ozone layer and global warming (greenhouse effect) is expected to increase 

parallel to energy usage (Erdem et al. (as cited in Selici et al, 2005)). 

 

Usage of renewable energy resources which do not create pollution much as fossil fuels need 

suitable infrastructure and also economic consequences of renewable energy usage must be 

assessed. Because renewable energy resources like wind energy and sun energy depend on 

geographical conditions, they are not appropriate for every country. Sun as a clean energy resource 

has disadvantages like less radiation in winter, lack of radiation at nights and being hard to store. 
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Wind as a clean energy can cause bird deaths due to turbines used for energy producing process. 

Thus, it has also a habitat threatening effect. Powerhouses which are founded for utilization from 

sea energy can change thermal and food composition of water. Despite its renewable characteristic, 

biomass creates greenhouse gas after burning. To sum up; renewable energy resources may harm 

nature but even so they have environmental advantages over conventional ones. 

 

 

Consumers and producers try to maximize their own profits given the available resources. Producer 

who tries to maximize his profit will not consider social benefits of avoiding wastes. As a 

consequence of minimum cost principle, firms tend to use cheap production factor without 

regarding environmental health. Establishing of waste treatment systems and making production 

convenient to environmental policies lead to additional costs which subsequently cause profit 

decrease. On the other hand, in the long run, especially in developed economies, firms operating 

environment-friendly will be prefered by consumers due to good social responsibility image. 

 

Altough it is inrealistic to give up fossil fules in energy consumption, diversification with wind, sun 

and nuclear energy is a suggestion to be made. Prefering fossil fuels bring economic effiency due to 

resource abundance in some cases. Some countries utilize coal in producion because of cheap coal bed. 

Renewable energy utilization or emission diminishing policy may lessen the country’s competition to 

export.  

 

Energy usage saving or energy usage efficiency is important as it avoids excessive resource 

consumption and lessen damage that is given to environment. Environment friendly technology for 

combustion contributes to dimishing fossil fuel pollution. 

 

Energy is one of the main factors that must be considered in discussions of sustainable 

development. Several definitions of sustainable development have been put forth including the 

following common one: ”development that meets needs of the present without compromising the 

ability of future generations to meet their own needs” (Dinçer, 1999, page 845) 

 

The known harmful effects of environment pollution are kept on the agenda of world public opinion 

by non governmental organizations. It is concluded that world public’s environmental sensitivity is 

seen to improve and economic growth in expense for nature decomposition is coming to an end.  

 

3.PATH ANALYSIS 

 

3.1 Path Analysis With Observed Variables 

 

Path analysis with observed variables are conducted by manifest variables and does not include 

latent variables which will be explained later. As variables are observed, researchers can not benefit 

from the advantage of excluding measurement errors from coefficient estimation. There is no 

measurement model, thus, confirmatory factor analysis which tests how good latent variable is 

measured, is not conducted. 
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Figure 1: Path Analysis With Observed Variables 

In figure 1, there is an example of path analysis with observed variables. x1, x2, x3 which take 

place in the model are observed variables. Path coefficient between x1 and x3 is inadequate to 

measure correlation. In this model, correlation between x1 and x3 is found by adding the direct 

effect of x1 on x3 and the effect of x1 by the mediation of x2 on x3. 

3.2 Path Analysis With Latent Variables 

Figure 2: Path Analysis With 

Latent Variables 

In social sciences researchers are often interested in abstract concepts such as intelligence, motive, 

attitude. These variables which are impossible to measure directly and measured via indicators are 

called latent variables. In model showed in figure 2,  F1, F2, F3 and F4 are latent variables, x1, 

x2,…, x12 are indicators. F1, is measured by x1, x2, x3, F2, is measured by x4, x5, x6, F3 is 

measured by x7, x8, x9, F4, is measured by x10, x11, x12. e1, e2, e3,…,e12 are measurement 

errors. Path analysis models with latent variables give more reliable results as they include 

measurement errors. Path analysis with latent variables are generally the following stage of 

confirmatory factor analysis. Researcher must assess the measurement accuracy of the latent 

variable before he estimates relationships between variables.  

3.3 Hybrid Path Analysis 

In figure 3, we illustrated a hybrid path analysis model. 
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Figure 3: Hybrid Model 

 

In figure 3, we illustrated a hybrid path analysis model. It is called hybrid as latent and observed 

variables are estimated in the same model simultaneously. As seen in figure 3, F is latent variable 

measured by x1, x2 and x3, v1 and v2 are observed variables. 

 

Unlike path analysis with latent variables, in hybrid models confirmatory factor analysis are not 

conducted because there is no measurement model but only one latent variable. Without validating 

the measurement accuracy, researcher estimate the model at one stage, latent and observed variables 

simultaneously. 

 

4. MODEL ESTIMATION 

 

4.1 Research Model 

 

In this study we conducted a path analysis to measure ecological externality effect of energy 

consumption. The variables used in the model are introduced in Table1. 

 

Table 1: List of Variables 

Shortening Variable Name 

EU Energy Usage (per capita ton) 

NO 

Nitrogen Oxide Emission (per capita 

ton) 

CO2 

Carbon Dioxide Emission (per capita 

ton) 

N20 

Dinitrogen Oxide Emission (per capita 

ton) 

CH4 Methan Emission (per capita ton) 

 

As stated before energy usage causes greenhouse emission. In our model, as it can be seen from 

table 1, we included NO, CO2, N2O and CH4 among several greenhouse gasses. In variable 

selecting we regarded assumption of significant linear correlation between variables. In figure 4, we 

introduced the research model. 
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                                                 Figure 4: Research Model 

 

As seen in figure 4, EU is exogenous, NO, CO2, N20 and CH4 are endogenous variables.  Model is 

estimated by path analysis in AMOS. 

 

4.2 Emprical Results 

 

Fit values of model are reported in Table 2. 

 

 

 

Table 2: Fit Values 

Chi 

square p  

Value 

 Chi 

 square/df 
GFI RMSEA AGFI NFI 

NNFI 

(TLI) 
IFI CFI 

0,318  1,179 0,982 0,042 0,933 0,986 0,994 0,998 0,998 

 

As seen in table 2, Chi square p value is bigger than 0,05 so null hypothesis proposing  observed 

and theoretical covariance matrices’ equality can not be rejected. For good fit Chi square/df must be 

smaller than 3. In our model, this value is smaller than reference value,3. GFI and AGFI is bigger 

than reference value, 0,85. For good fit, RMSEA must be smaller than 0,08, for our model it is 

smaller than reference value. NFI, NNFI (TLI), IFI and CFI are bigger than reference value 0,9. 

Thus, it is concluded that model has good fit values.  

 

Coefficients of the model variables are reported in Table 3. 

 

Table 3: Coefficients Of The Model Variables 

Endogenous 

Varible 

Exogenous 

Variable 

Standardized 

Estimate 

Standart 

Error 
t value      p 

NO EK -0,048 0,088 - 0,481   0,631 

N2O EK 0,03 0   0,305   0,761 

CH4 EK 0,656 0,003   8,787 <0,001 

CO2 EK 0,874 0,096 18,2 <0,001 

 

In table 3, it is seen that CH4 and CO2 are estimated significantly in the model whereas NO and 

N2O are found to be insignificant. As expected CH4 and CO2 have positive standardized estimates. 

As seen in figure 3, there are covariance relationships among respectively e1 and e2, e3 and e4. 
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These covariance relationships are modifications proposed by AMOS. Statistical modifications 

proposed by program must be based on theoretical rationales. It is reasonable to think that, 

unexplained variance amounts of NO and N20 and CH4 and CO2 are related. Squared multiple 

correlation which shows explained variance amounts in the variables are %76,5 for CO2 and %43,1 

for CH4 respectively. 

 

5.CONCLUSION 

 

Energy is a need required for human welfare for meeting basic human needs such as industrial 

activities, warming, enlightment, transportation. As production increases, energy which is one of 

the basic inputs of production has increased. Meeting energy need from fossil fuels leads to 

environmental pollution in other words ecological externalities. Greenhouse gas emission as a 

consequence of energy consumption cause some harmful effects such as global warming, sea and 

air pollution.  

 

Fossil fuels are a driver for many economies around the world. As policies evolve, reliance on fossil 

fuels will be reduced. Carbon dioxide has the most important share in total greenhouse emissions. 

Decarbonized economy is not attainable in near future because of economical concerns. To abate 

emissions, it is inevitable to use energy efficiently and effectively, minimize fossil fuel usage, 

increase renewable energy investments and increase forest area. 

 

Economists suggest that ecological externalities can be solved by negotiating, paying off and 

charging taxes to pollutant firms. Neo classical economists made suggestions about internalizing 

ecological externalities. Nevertheless, internalizing is not always a  solution for degradation of 

nature. Government must apply educational and protective policies for avoiding environmental 

pollution (Özsoy & Yıldırım, 1994, page 42).  

 

In this sudy, it is establised a path analysis model for upper and middle income countries as of 2012 

in order to research energy usage-ecological externality relationship. Ecological externality effect is 

tried to be measured via greenhouse gas emissions. In our model, energy consumption is exogenous 

and nitrogen oxide, dinitrogen oxide, methane and carbon dioxide emissions are endogenous 

variables. Methane and carbon dioxide emissions are estimated significantly in the model. Nitrogen 

oxide and dinitrogen oxide emissions’ regression coefficients are found to be insignificant. This 

result is thought to be caused by some factors influencing these variables but not included in the 

model. Besides energy consumption, part of nitrogen oxide and dinitrogen oxide emissions are from 

agricultural activities. Agricultural activites lead nitrogen oxide group gasses because of animal 

waste and usage of some fertilizer types. Except antropogenic activities,  there are some natural 

resources of these gasses such as forest fires, microbes living in oceans, flash of lightning and 

decompostion in soil.  

 

In past studies, energy consumption and greenhouse gasses relationships are predominantly 

searched by Johansen cointegration, ARDL test and panel regression methods. Also, most models in 

literature includes only carbon dioxide emission as a pollutant gas. This study is thought to be 

original as it includes some greenhouse gasses beside carbon dioxide and uses path analysis as a 

statistical method. In following studies cloro floro carbon, particulate matter, sulphur dioxide 

emissions can be used as pollution indicators. 
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TURKİSH INTERNATİONAL SHİP REGİSTRY 
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Özet 

Uluslararası ticarette rekabetin artışı, işletmelerin maliyetlerini düşürme çabalarını da beraberinde 

getirmektedir. Denizcilik sektöründe öne çıkan rekabet unsurlarından biri olan bayrak seçimi, 

gemilerin uyacakları kurallara ilişkin bir takım düzenlemeleri, vergileri ve verilen hizmetin 

kalitesini etkilemektedir. Gemilerin, kendi sahiplerinin kayıtlı oldukları ülkelerden farklı bir ülkenin 

bayrağını çekmeleri ise çok yaygındır. Her ticaret gemisi, bayrak devleti olarak bilinen bir ülkeye 

kaydolmalıdır. Açık kayıt sistemi altında, "kolay bayraklar", sahiplerinin uyruğuna bakılmaksızın 

herhangi bir gemi tarafından kullanılabilir. Diğer bayrak sistemlerinin bu gemilere kimin sahip 

olabileceği ve işletilebileceği konusunda daha katı kuralları vardır. Örneğin Panama, Liberia, Malta 

ve Marshall Adaları deniz ticaretinde öne çıkan kolay bayrak devletleridir. Bürokrasiyi azaltma ve 

başta vergiler olmak üzere maliyeti azaltma yönündeki eğilimler, deniz ticareti ile ilgilenenleri bu 

bayrak devletlerine yöneltmektedir. Bu nedenle söz konusu kolay bayrak tanımının bir diğer ifade 

şekli de “bayraktan kaçış” tır. Milli ekonomiye olumsuz etkide bulunan baraktan kaçış faaliyetini 

önlemek üzere ülkeler çeşitli tedbirler almaktadır. Bu konuda Türkiye ise kısa adı TUGS olarak 

bilinen Türk Uluslararası Gemi Sicili uygulamasını yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında dünya 

ölçeğinde kolay bayrak tanımları ve uygulamalarına ilişkin literatüre yer verilmesinin ardından, 

Türk Uluslararası Gemi Sicili uygulaması kapsamında rakamsal değerlendirmelere yer verilerek 

geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Deniz ticareti, Kolay bayrak, İkinci sicil, Türk Uluslararası Gemi Sicili 

 

GİRİŞ 

 

Dünya ticaretinde ülkeler arası rekabet, tüm diğer alanlarda olduğu gibi denizcilik alanında da her 

geçen gün büyük bir hızla artarak devam etmektedir. Kendine özgü mesleki anlamda pek çok farklı 

özelliği barındıran bu sektörün, rekabet unsuları da diğer alanlardan çeşitli yönleriyle ayrılık 

göstermektedir. Denizcilik işletmelerine ilişkin gerek maliyetleri düşürme yönündeki etkinliği 

gerekse önemli bir rekabet unsuru teşkil etmesi açısından dikkat çeken faktörlerden biri de 

gemilerin bayrağının seçimidir.  Geminin sicili olarak da iade edilebilen bayrak seçimi, gemilerin 

uyacakları kurallara ilişkin bir takım düzenlemeleri, personel seçimini, çeşitli maliyetleri, vergileri 

ve verilen hizmetin kalitesine büyük ölçüde etkide bulunmaktadır. Bu etkilerden dolayı gemiler, 

açık kayıt sistemi altında “kolay bayrak”, “açık sicil” gibi isimlerle anılan yöntem ile kendi 

sahiplerinin kayıtlı oldukları ülkeler haricindeki ülkelerin bayraklarını taşıma hakkına sahiptirler.  

 

Gemilere bir isim, bir tanınma işareti ve bir milliyetin tanımlanması gerek uluslararası ticaret, 

gerekse uluslararası hukuk açısından bir zorunluluktur. Gemiler böylelikle ferdileşmekte ve 

hukuksal birer kimlik kazanmaktadırlar. Uluslararası ticarette gemi sicili adı altında bir sicile kayıt 

olmak, gemiler için önemli bir güven unsurudur (Şanlıer, 2018). 

 

Gemi siciline ilişkin olarak en genel tanımı ile kolay bayrak, yabancı uyruklu gerçek kişi ya da 

şirketlerin gemilerinin kendilerine çok daha fazla kolaylıklar sağlayan devletin bayrağına tescil 

edilmeleridir. Bu kolaylıkların başında gemi denetim masraflarının az olması, vergilerin düşük 

olması, geminin inşası ve donanımına ilişkin sert kurallardan biraz daha uzak olması ve 
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bürokrasinin daha az olması gibi unsurlar gelmektedir. Dünya ticaretinin büyük bir kısmını elinde 

bulunduran kolay bayrak ülkelerinin en önde gelenleri Panama, Liberia, Malta ve Bahama gibi 

ülkelerdir (Abdullayev, 2003). 

 

Deniz ticaretinde kolay bayrak uygulamalarındaki artış, denizci ulusları bu konuda yeni arayışlara 

yöneltmiş ve her ne kadar tam bir mücadele gücü teşkil etmese de milli sicilin yanında ikinci sicil 

uygulaması ülkelere bu hususta biraz daha fazla etkinlik kazandırmıştır. Ülkemiz açısından kolay 

bayrak ile mücadele etme yöntemi olarak 16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı “Türk Uluslararası Gemi 

Sicil Kanunu (TUGSK)” yürürlüğe konularak, ikinci sicile Türk Uluslararası Gemi Sicili adı 

verilmiştir (Yigen, 2015). Bu araştırma kapsamında uluslararası scil ve ulusal sicile ilişkin genel 

bilgilendirmeler yapılarak geleceğe ilişkin bir projeksiyon belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

1. ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 

Açık sicil ya da diğer adıyla kolay bayrak olarak bilinen uygulama, milliyeti ya da kontrolü 

yabancılara ait olan gemilere mali ve idari ayrıcalıklar sunmak üzere kurulmuştur. Kolay bayrak 

uygulamasının kökeni Roma İmparatorluğu dönemine dayanır. Gemilerini Yunan bayrağı siciline 

kaydettiren Romalıların ardından 16. ve 17. Yüzyıllarda İngilizler gemilerini Fransız gemi siciline 

tescil ettirmişlerdir. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından ülkelerin tarafsızlığını sağlamak ve ticari 

faaliyetleri, savaş gibi olumsuz durumlardan korumak adına denizci olmayan devletler olarak 

bilinen Panama, Honduras, Liberia gibi devletler kolay bayrak uygulamasını sürdürmüşlerdi. Ancak 

1980’li yıllara gelindiğinde bu gelenek, daha çok rekabet unsuru ve maliyet düşürücü bir etki olarak 

ağır basmış ve daha da fazla yaygınlaşmaya başlamıştır (Yigen, 2015). United Nations Conference 

on Trade Development (UNCTAD) 2018 verilerine göre Dünya deniz ticaretince öne çıkan 

bayraklar Şekil 1’de gösterilmektedir. Lider konumda olan Panama bayrağını, sırasıyla Marshall 

Islands, Liberia, Hong Kong, Singapur, Malta, Çin, Bahama ve Yunanistan takip etmektedir. 

 

  (Bin ton) 

Şekil 1: Dünya deniz ticaretince öne çıkan bayraklar 

Kaynak: UNCTAD, 2018 

 

Buna karşın, sadece kolay bayrak ülkeleri dikkate alındığında 2018 verilerine göre Dünya deniz 

ticaretinde tercih edilen kolay bayraklar Şekil 2’de görülmektedir. Tüm kolay bayraklar arasında en 

çok tercih edilen bayrak Panama olmakla birlikte, takip eden ülkeler Liberia, Marshall Adaları, 

Bahama, Malta ve Kıbrıs şeklinde sıralanmaktadır.  
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Şekil 2: Dünya Deniz Ticaretinde Tercih Edilen Kolay Bayraklar 

Kaynak: www.textbook.ncmm.no 

 

Ülkelerin kolay bayrağı tercih etmelerinin nedenleri çeşitli başlıklar altında toplanabilir. En genel 

tanımıyla öne çıkan avantajlar, sermaye giderlerinin düşük oluşu, vergilerin sabit ve düşük oranlı 

alınışı ve yabancı personel kullanılmasına izin verilmesi nedeniyle mürettebat giderlerinin düşük 

oluşudur (Şipal, 2014). 

 

Ayrıntılara inildiğinde, kolay bayrak sicilinde vergi miktarı oldukça düşük tutulmakta, sicile tescil 

ücreti ve çeşitli aidatlar gündeme gelmekte ve bu durum da maliyetlerde oldukça büyük bir düşüşe 

neden olmaktadır. Diğer taraftan, gemilerde mürettebat giderleri önemli bir masraf kalemini teşkil 

etmektedir. Kolay bayrak uygulaması, gemilerde özellikle kendi vatandaşı olmayan kişilere de 

çalışma hakkı sunmakta ve bu durum maliyetlere düşüş yönünde etkide bulunaktadır. Bir diğer 

husus, kolay bayrağa tescil işlemleridir. Kolay bayrak ülkesine bir geminin tescil edilmesi 

bürokratik olarak kolay olmakla birlikte, tescilde aranan şartlar da diğer sicillere göre oldukça 

kolaydır. Son olarak uluslararası kural ve standartlara uyum ile ilgili çok sıkı bir denetim 

mekanizması söz konusu değildir. Bu durum da ülkelerin pek çoğunu kolay bayrak devletlerine 

tescile yönlendirmektedir (Yigen, 2015). 

 

2. TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ 

 

Kolay bayrak ülkeleri ile mücadele edebilmek ve maliyetleri düşürerek rekabet edebilmek adına 

devletler çeşitli tedbirler almak zorunda kalmışlardır. Bu konuda uzun yılar süren çalışmalar 

yürüten ülkemizde nihayet, 16.12.1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu 

(TUGSK) yürürlüğe girerek Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) kurulmuştur (Yigen, 2015). 

 

TUGS’a kayıtlı gemilere sağlanan pek çok avantaj söz konusudur. Bu avantajların başında,  

kanunun 7. maddesine göre TUGS’a tescil edilmiş olan gemilerin Türk Bayrağı çekme hakkının 

verilmesi gelmektedir (www.mevzuat.gov.tr). Bir diğer avantaj, TUGS’a kayıtlı gemiler Kabotaj 
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Kanunu1 ile getirilen kabotaj hakkından yararlanabileceklerdir.  Ancak kanun koyucu burada bir 

istisna koyarak, TUGS’a kayıtlı olan gemilerden ancak Türk Ticaret Kanununa göre Türk Bayrağı 

çekme hakkına sahip olan gemilerin kabotaj taşıması yapabileceklerini belirtmiştir. Yani TUGS’a 

kayıtlı her gemi kabotaj hakkından yararlanamayacak, bunlar içerisinden sadece Türk Ticaret 

Kanunu’nun 940. maddesi uyarınca Türk Bayrağı çekme hakkına sahip olanlar bu haktan 

yaralanabileceklerdir (Yigen, 2015).  

 

Diğer taraftan TUGS’a kayıtlı gemilerin işletilmesinden veya devrinden elde edilen kazançlar, gelir 

ve kurumlar vergileriyle fonlardan istisnadır. Ayrıca bu sicile tescil edilen gemilere ilişkin alım, 

satım, ipotek, tescil, kredi ve navlun mukaveleleri; damga vergisine, harçlara, banka ve sigorta 

muameleleri vergisine ve fonlara tâbi tutulmazlar. Bu şekilde kazançları vergilerden istisna tutulan 

gemilerden kayıt harcı ve yıllık tonaj harcı adı altında harç alınması öngörülmüştür (Yigen, 2015). 

 

Önemli maliyet ve aynı zamanda rekabet unsurlarından biri olan gemi adamı istihdamı konusunda 

da TUGS’a kayıtlı gemilere bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. TUGS’a kayıtlı gemilerde yabancı uyruklu 

gemi adamlarının çalıştırılması mümkün kılınmıştır. Kanunun 9. maddesine göre, kabotaj 

hakkından yararlanmamak kaydıyla TUGS’a tescil edilecek gemilerde donatanın Türk ya da 

yabancı olmasına bakılmaksızın kaptanın Türk vatandaşı olması esastır. Kaptan dışında diğer 

personel açısından ise donatanın Türk ya da yabancı olmasına bağlı olarak bir düzenleme 

getirilmiştir. Buna göre, donatanın Türk vatandaşı olması halinde diğer gemi adamlarının en az % 

51’inin Türk vatandaşı olması gerekir. Yabancı donatanlar içinse, kaptanın Türk vatandaşı olması 

dışında, gemi personeli açısından bir sınırlama getirilmemiştir (www.mevzuat.gov.tr). 

 

Son olarak,  bu kanunla TUGS’a kayıtlı gemilerin sigortalarının yurt dışında yaptırılabilmesine 

müsaade edilmiştir. Buna göre; TUGS’a kayıtlı gemilerin tekne, yük veya kulüp sigortaları 

Sigortacılık Kanununda belirtilen istisnalardaki şartlara bağlı olmaksızın yurt dışında da 

yaptırılabilir. TUGS’a kayıtlı gemilerin sigortaları, Sigortacılık Kanununun 15. maddesinin II. 

fıkrasında belirtilen yurt dışında yaptırılabilecek sigortalar kapsamına dâhil edilmiştir (Yigen, 

2015). 

 

2011 – 2018 yılları arasında bayrak tesciline göre Türk ticari filosuna ilişkin veriler Şekil 3’teki 

gibidir. 2018 yılında, yabancı bayrak altındaki 1.028 Türk gemisine karşın, ulusal bayrak altında 

483 gemi tescil edilmiştir. Yani ikinci sicil ile bayraktan kaçışın tam anlamıyla önlenmesinin 

mümkün olmadığı belirtilebilir. Ancak bu rakamların ortaya çıkışında genel ekonomik konjonktür, 

finansal piyasalar, denizcilik indeksleri gibi pek çok parametrenin mevcut olduğu da dikkate 

alınmalıdır. 

 

                                                             
1 Geniş anlamda kabotaj ayrıcalığı, Kanunun 2. maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre; Türkiye’nin bütün kıyıları, 

karasuları, limanları, gölleri, nehirleri ve benzeri yerlerinde, her türlü gemi (vapur, römorkör, mavna, sandal ve motorlu 

yelkenli ve kürekli her türlü benzeri araç) ile ticaret yapma hakkı Türk vatandaşlarına özgülenmiştir (Yigen, 2015). 
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Şekil 3: 2011 – 2018 Yılları Arasında Bayrak Tesciline Göre Türk Ticari Filosu 

Kaynak: Clarkson Research Services 

SONUÇ 

Dünya üzerindeki kolay bayrak uygulamalarına bakıldığında, ülkelerin çeşitli nedenlerle milli 

sicilden ayrılarak kolay bayrağı tercih ettikleri görülmektedir. Türkiye özelinde ele alındığında ise 

Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, milli gemi sicilinde kalmayı tercih eden kurumlara büyük 

ölçüde avantajlar sağlamakla birlikte bayraktan kaçışı tam anlamıyla önlememiştir. Bunun için 

gerek gemi inşa ile ilgili kriterlerde, yeni gemi inşa edeceklere verilecek teşviklerde ve gerekse 

limanlardaki uygulamalarda daha fazla esnekliğe yer verilmeli, bürokrasi azaltılmalı ve Dünya 

ölçeğinde elektronik sistemler kullanılarak evrak süreçleri hızlandırılmalıdır. Tüm bu unsurlar 

dikkate alındığında Türk bayraklı gemilerin sayısında artış olacağı değerlendirilmektedir. 

Denizciliği uluslararası bir rekabet aracı olarak hedeflemek ve denizci bir millet olarak Dünya 

sularında gücümüzü arttırmanın en önemli yollarından biri Türk bayraklı gemi filomuzu 

arttırmaktır. 
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MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ İLE İLGİLİ YAPILMIŞ 

LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI 

BIBLIOGRAPHY OF POST-GRADUATE THESES ON MUSIC 

TEACHING METHODS 
 

Hazel ERCAN 

Arş. Gör., Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Bu araştırmada, Türkiye’de müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış tezleri tespit edip 

inceleyerek kategorize etmek amaçlanmıştır. Bu araştırma tarama modelinde yapılmış, “betimsel”  

bir derleme çalışmasıdır. Doküman incelemesi ile elde edilen bulguların içerik analizi yoluyla 

değerlendirildiği nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 1994-2019 tarihleri arasında 

Türkiye’de yapılmış müzik öğretim yöntemleri ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezindeki 63 tez 

oluşturmaktadır.  

Yapılan analiz sonucunda tezlerin, % 73’ünün yüksek lisans tezi olduğu, bu konudaki çalışmaların 

daha çok 2009-2019 yılları arasında yapıldığı, % 57’sinin betimsel çalışma olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. Konularına göre sınıflamada; tez başlıkları, örneklem, özetlerde yer alan örneklem ve 

amaçlar irdelenmiş ve en uygun başlık altında sınıflanmıştır. Bu başlıklar: "Orff yöntemi", 

"Dalcroze yöntemi", "Kodály yöntemi", "Suzuki yöntemi", "Orff ve Dalcroze yöntemleri", "Orff ve 

Kodály Yöntemleri", "Kodály ve Dalcroze Yöntemleri", "Orff, Dalcroze ve Kodály Yöntemleri" ve 

"Orff, Dalcroze, Kodály ve Suzuki Yöntemleri" ana başlıkları olarak belirlenmiştir. Tezlerin 

konularına göre dağılımlarına bakıldığında en çok “Orff yöntemi” (%44), “Suzuki yöntemi” (%10) 

ve “Kodály yöntemi” (%10) ile ilgili kategorilerde toplandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Müzik öğretim yöntemleri, Orff yöntemi, Dalcroze yöntemi,  Kodály yöntemi, 

Suzuki yöntemi, Lisans üstü tez. 

 

Abstract 

Aim of this study is to identify and analyze the theses conducted on music in Turkey. It is a 

compilation study conducted in descriptive survey model; as well as being a qualitative study where 

the data have been obtained from document control and analyzed through content analysis method. 

Study group of the research consists of 63 theses at Higher Education Council National Thesis 

Center, conducted between 1994 and 2019 in Turkey, which are about music methods.  

 

The analysis revealed that 73% of the theses are in the form of master’s degree; most of the studies 

were conducted between 2009 and 2019; and that 57% of them are descriptive studies. Categorized 

according to their topics, they have been classified under the most suitable headings upon the 

analysis of their samplings and scopes stated in the abstracts. These are specified under main 

headings such as Orff method; Dalcroze method; Kodály method; Suzuki method; Orff and 

Dalcroze methods; Orff and Kodály methods; Kodály and Dalcroze methods; Orff, Dalcroze and 

Kodály methods; Orff, Dalcroze, Kodály and Suzuki methods. When the theses are reviewed 

according to their subjects, it is found that most of them are focused on “Orff method” (44%), 

“Suzuki method” (10%) and “Kodály method” (10%). 

 

Key Words: Music teaching methods, Orff method, Dalcroze method, Kodály method, Suzuki 

method, post-graduate thesis. 
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GİRİŞ 

Müzik eğitimi bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak müziksel davranışlar kazandırma, 

bireyin müziksel davranışını kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak geliştirme ve değiştirme  

sürecidir (Uçan, 1996:115). 

 Müzik eğitimi, hedeflenen amaç ve kitleye göre genel, özengen ve mesleki müzik eğitimi 

şeklinde sınıflanabilir. Genel müzik eğitimi ayırım yapılmaksızın herkese yöneliktir. Özengen 

müzik eğitimi, müziğe istekli, gönüllü, ilgili ve yatkın olan kimselerin hobi olarak müzik yapmasına 

yöneliktir. Mesleki müzik eğitimi ise müziği sürekli bir iş, görev veya uğraş alanı olarak seçen ve 

bunun gerektirdiği yeterlikleri kazanmaya yetenekli olduğunu kanıtlayanlara, yani profesyonellere 

yöneliktir. Müzik eğitiminin bu üç ana türü genelden özele doğru bir açılım gösterir (Uçan 2005).  

 Uçan (1997: 13)' a göre müzik, eğitimin değişik alan ve düzeylerinde öğrenmeyi ve 

öğretmeyi kolaylaştıran bir eğitim aracı, bir eğitim yolu ve yöntemidir. 

 Müzik eğitiminde öğretim yöntemi ise Müzik öğretimi sürecinde hedefe ulaşmak için 

bilinçli olarak seçilen ve uygulanan yoldur. Müzik öğretim yöntemleri, müziksel öğretme-öğrenme 

etkinliklerinin en önemli ögelerindendir. Müzik eğitimi alanında müzik öğretim yöntemlerinin 

genel ve özel şeklinde iki grupta açıklandığı görülmektedir. Genel müzik öğretim yöntemi, eğitim 

alanlarının tümü için geçerli olan öğretim yöntemlerinin müzik eğitimine uyarlanmış halidir. Özel 

müzik öğretim yöntemi ise müziksel nitelik taşıyan öğretim yöntemleridir (Uçan, Yıldız ve 

Bayraktar, 1999). Bununla birlikte alanyazında müzik öğretim yöntemlerinin çeşitlilik gösterdiği 

bilinmektedir. 

 Yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinde önemli yer tutan müzik etkinliklerinin, günümüzde 

etkililiği deneylerle kanıtlanmış çağdaş müzik eğitimi yöntem, teknik ve yaklaşımları ile sunulması 

gerekmektedir. Güncel araştırma sonuçlarına göre günümüzde okul öncesi dönemde en çok 

kullanılan müzik öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımlarının Dalcroze, Carabo-Cone, Kodály, 

Suzuki, Renklemeli ve Orff olduğu anlaşılmaktadır (Tufan ve Sökezoğlu, 2009: 3). 

 

1. Orff Yöntemi 

 Orff Sculwerk yaklaşımı hareket, müzik ve dansı temel alan, yaratıcılığın geliştirilmesini 

amaçlayan, yaparak-yaşayarak öğrenme prensibine dayanan ve çocukların aktif olduğu müzik 

öğrenme yaklaşımıdır. Orff-Schulwerk yaklaşımında müzik öğelerinin öğretiminde çalgılar, dil, 

hareket ve şarkılar araç olarak kullanılmaktadır (Uçal Canakay ve Bilen, 2006). 

 Orff-Schulwerk yönteminin içinde beden perküsyonu ya da Orff çalgıları ile yapılan ritmik 

doğaçlamalar, çalgılarla yada insan sesiyle yapılan ezgisel doğaçlamalar, yaratıcı drama ve 

oyunlaştırılmış müziksel etkinlikler vardır. Bu etkinlikler çocuğun yaratıcılığını geliştirmekte ve 

toplu halde yapılmasından dolayı çocuğun aynı zamanda sosyal etkileşimini olumlu yönde 

etkilemektedir.  

 Orff yönteminde, insanın en önemli enstrümanı sesi ve bedenidir. Bir öğretmen açısından 

beden dilini nasıl kullanacağını bilmek, hitap ettiği grupla iletişim kurmak açısından önemlidir 

(Özevin, 2006:1). Çocukların müzik eşliğinde dans etmeleri, vücutların kontrolünü kazanmalarında 

etkili olmaktadır. Yürüme, koşma, hoplama, zıplama vücudun hareket kapasitesini geliştirmekte, 

bunun yanında parmak şıklatma, el çırpma, dizlere vurma, ayak vurma gibi hareketler de ritim 

üretmelerine, doğaçlama yapmalarına yardımcı olmaktadır (Tufan ve Sökezoğlu, 2009:4). 

 Carl Orff'un müzik eğitimi yaklaşımında çalgılar basit ve kolay çalınabilir şekilde 

tasarlanmıştır. Çoğu ilkel Afrika ve Güney Doğu Asya kökenli olan çalgılar, vurmalı ezgili ve 

ezgisizdir. Çalgı grupları içinde metalafon, ksilofon ve glockenspieller ayrı bir yer alır. Bu çalgılar 

önceki nesillerine göre yeniden geliştirilmiştir. Bu çalgıların meydana getirilmesine en büyük 

katkıyı Karl Maendler sağlamıştır. Çalgılar, 1949 senesinde Stüdyo 49' da ortak bir çalışmanın 

sonucu olarak geliştirilmişlerdir (Kuşcu, 2017: 17).  

 Orff çalgıları;  ksilofon, glockenspieller, metalafonlar, davullar, çeşitli trampetler, bongolar, 

ritim çubukları, çelik üçgenler, ziller, marakaslar, kastanyetler, guirolar, agogolar, tef, cabasa gibi 

farklı kültür, farklı kullanım özellikleri ve ses tınılarına sahip materyallerden oluşur. 
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2. Dalcroze Yöntemi 

 Bu yöntemin amacı, çocuğun müziksel işitme yeteneğini, ritim duygusunu ve yaratıcılığını 

oyunlar ve ritmik jimnastikle geliştirmektir (Dündar, 2003: 2). Yöntem bir yandan çocuğun 

kendisine olan güven duygusunu güçlendirmekte, bir yandan da uyumlu olma özelliğini 

kazandırmaktadır. Dalcroze yöntemi her yaştaki çocuklar için uygundur (Tufan, 1995: 36). 

 Yöntemin iki temel aracını müzik ve beden oluşturmaktadır. Dalcroze'a göre, insanın en 

doğal çalgısı kendi bedenidir. Yöntemin en önemli noktası konsantre olmaktır. Öğrenci duyduğu 

müziği hissederek kendini onun ritmine bırakır. Vücut hareketleriyle müziğe eşlik eder ve müziği 

yorumlamaya çalışır. (Bozkaya, 2001). 

Jaques Dalcroze tarafından geliştirilen metodun üç dalı vardır: 

1- “Eurhythmics” (Müzikle Hareket) 

2- Kulak Eğitimi (Solfej ve Ritmik Solfej) 

3- Doğaçlama 

 Bu üç dalda başarı sağlayan temel hususiyetler “yaratıcılık, dinleyebilme yeteneği ve 

müzikal etkiye anında reaksiyon verebilmek” olarak açıklanmıştır. Fiziksel hareketler ve müzikal 

ritimler öğrencilerin performanslarını ve müzikal değerleri algılayışlarını güçlendirmek için 

kullanılır. İlk aşamasında orkestra şeflerinin el hareketlerini kullanmış, bir sonraki aşamada ise iki 

vuruşluktan on iki vuruşluk ölçüye kadar olan usulleri içeren el hareketlerini geliştirmiştir. Vücut ve 

bacak hareketlerini de, çeşitli nota değerlerine karşılık olacak şekilde bölmüştür. Campbell, 

Dalcroze'un müzikle hareket yöntemi geliştikçe, öğrencilerin en küçük uzunluk, zaman, yoğunluk 

ve yapısal ifade farklarını anlayabilecek kas ve sinir sistemi yetenekleri sergilediklerini dile 

getirmiştir (Aycan, 2018: 11). 

 

3. Kodály Yöntemi 

 Kodály, özellikle küçük çocukların eğitimleriyle ilgilenmiş olup, eğitimin, mümkün olan en 

erken yaşta başlaması gerektiğine inanmıştır (Özeke, 2007: 113). Aşamalı bir sürece sahip olan 

Kodály Müzik Eğitim Yöntemi, kültürel halk şarkıları ve şarkılı oyunlar aracılığıyla ritim, melodi, 

armoni, form, tını, doku, ifade öğretimine ek olarak şarkı söyleme, müziksel işitme, hareket, nota 

okuma, nota yazımı ve müzik analizi becerilerini de içermektedir (Choksy, 1986). 

 Kodály yönteminin amaçları; her çocukta var olan müzik kapasitesini en yüksek düzeye 

çıkarmak, müziğin dilini çocuklara öğretmek ve onları bu dille okuyup, yazıp üretecek hale 

getirmek, çocukları kendi dil ve kültürlerinin ürünleri ile tanıştırmak (halk türküleri, halk dansları 

vb.), çocukları dünyanın en büyük sanat eserleri ile tanıştırarak bu müzikleri dinlerken, çalışırken ve 

çözümlerken, müzik üzerine dayanan bir bilgiden kaynaklanan güvenle müziği ve yaşamı 

sevmelerini sağlamaktır (Yıldırım, 2010: 142). 

 Kodály yöntemi gelişimsel bir yöntemdir. Kültürel halk şarkıları ve şarkılı oyunlar aracılığı 

ile ritim, melodi, armoni, form, tını, doku ve ifade öğretiminin yanında şarkı söyleme, hareket, nota 

okuma, nota yazımı ve müzik analiz becerilerini de içeren bu yöntemde (Gürgen, 2009); “ta”, “ti” 

ve “tri” gibi ritmik heceler kullanılmakta, ritmik duyarlılık hareket ve ritim oyunları ile işlenmekte, 

çocukların görerek ve duyarak temel vuruşları algılamaları sağlanmaktadır (Bozkaya, 2001). 

 Kodály yöntemi kapsamında gerçekleştirilecek olan egzersizlerde öncelikli olarak 

üç temel araç kullanılmaktadır. Bunlar; 

 Tonik sol-fa (Bağıl Solmizasyon) 

 Ritim Süresi Heceleri ve Çubuk Notasyon 

 El İşaretleri (Fonomimi) 

 Şarkı ve Ezgiler'dir. 

 

4. Suzuki Yöntemi 

 Çalgı öğretiminde benimsenmiş bir yöntem olan Suzuki yöntemi, Japonya’da Schinicki 

Suzuki tarafından keman için geliştirilmiş bir eğitim sistemidir. Bu yöntemle çocuğun doğuştan 

itibaren müzik dinlenmesi sağlanmakta, böylece kulağı eğitilmektedir (Özen, 2004: 61). 
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 Suzuki’nin felsefi fikirlerine dayanan “Suzuki Yetenek Eğitimi”, Ana Dil Yöntemi olarak da 

bilinir. Suzuki çocuklarla yaptığı müzik çalışmaları sırasında, çocukların kendi dillerini küçük 

yaşta, ilk önce dinleyerek, sonra tekrarlar ve kopyalama aracılığıyla dili kullanarak ve grafik 

semboller aracılığıyla yazıp okuyarak nasıl da kolayca öğrenebildiklerini fark etmiştir. Bunun 

sonucu olarak, müzik yeteneğinin doğuştan gelen bir yetenek değil, doğru eğitimle herkesin 

geliştirebileceği bir beceri olduğu savını geliştirmiştir (Thomas-Lee, 2003: 14). 

 Bu yöntemde eğitim bireyseldir, çocuğun gereksinimlerine göre düzenlenmektedir. 

Yöntemin başarısı aile- öğretmen işbirliğine dayanmaktadır. Çocuk ana dilini tam olarak 

öğrendiğinde okuma- yazma öğrenir yaklaşımından yola çıkılarak müzik eğitimi verilmektedir 

(Çimen, 2006). Bu yöntemde çocuk üç yaşından itibaren keman çalmaya başlar. Düzeyi iyi olan 

öğrencileri dinler. Her öğrenci şarkıları, alıştırmaları aynı sıra ile öğrenir (Bozkaya, 2001). Çocuğun 

iyi bir düzeye gelmesi için parçaları sürekli tekrar etmesi gerekmektedir (Akt. Gül, 2012: 30). 

 Suzuki’nin keman eğitimi ile başlattığı yöntem farklı alanlarda da kullanılmıştır. 10 kitaptan 

oluşan “Suzuki Keman Okulu”, Suzuki’nin hazırlamış olduğu ilk metottur. Daha sonra bu metot, 

piyano, viyola, çello, gitar, flüt, arp, blokflüt ve şan gibi alanlar için de uyarlanmıştır. Bu alanlar 

için yazılmış metotlar şunlardır; 

 Suzuki Piyano Okulu (7 kitap) 

 Suzuki Çello Okulu (10 kitap) 

 Suzuki Viyola Okulu (6 kitap) 

 Suzuki Gitar Okulu (4 kitap) 

 Suzuki-TakahashiYanflüt Okulu (11 kitap) 

 Suzuki Arp Okulu (2 kitap) 

 Suzuki Blokflüt Okulu (4 kitap) 

 Suzuki Ses Okulu (2 kitap). 

 Suzuki metotlarındaki eserler 18. ve 19. yüzyıl ünlü Alman bestecilerin ağırlıklı olduğu eser 

örnekleri ve Avrupa halk şarkılarından oluşmaktadır. Her metodun ilk parçası Suzuki’nin 

bestelediği “Allegro” ve düzenlediği “Twinkle Twinkle Little Star” çeşitlemeleri, “Lightly Row” ve 

Go Tell Aunt Rhody” ile başlar. Eserler seviyeye uygun şekilde kolaydan zora doğru sıralanır 

(Keskin, 2019: 4). 

 

Problem Durumu 

 Öğretim yöntem, teknik ve yaklaşımlar müzik eğitiminin alt yapısını oluşturan önemli 

kaynaklardır. Özellikle okul öncesi dönem, genel müzik eğitimi ve çalgı eğitiminde kullanılan bu 

yöntemler, müzik öğrenimini kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan müzik öğretim yöntemleri ile 

ilişkili araştırmaların bibliyografyasının ortaya konulması oldukça önemlidir.  

 

Alt Problemler 

 Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin; 

1. Türlerine göre dağılımları nasıldır? 

2. Yıllarına göre dağılımları nasıldır? 

3. Yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? 

4. Konularına göre dağılımı nasıldır? 

 

Çalışmanın Önemi 

 Araştırma, müzik eğitimi öğretiminde kullanılan müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış 

tezlerin belirlenmesi ile ileride yapılacak olan araştırma konularına referans olması, benzer ve 

birbirleriyle ilişkili konuların belirlenmesi ve araştırma konularının saptanarak birbirini tekrar 

etmemesi açısından derlenmiş önemli bir literatür olacağı düşünülmektedir. 

 

Çalışmanın Amacı 

 Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış tezleri tespit 

edip inceleyerek kategorize etmektir. 
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Sınırlılıklar 

 Bu araştırma, YÖK Ulusal Tez Merkezi’ndeki tezlerle ve Orff, Dalcroze, Kodály, Suzuki 

yöntemleri ile ilişkili tezlerle sınırlıdır. 

YÖNTEM 

 Bu araştırma tarama modelinde yapılmış “betimsel”  bir derleme çalışmasıdır. Doküman 

incelemesi ile elde edilen bulguların içerik analizi yoluyla değerlendirildiği nitel bir çalışmadır.  

 “Verilen bir durumun olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlanmasına betimsel 

araştırma denir (Büyüköztürk ve diğerleri,  2013: 22)”. 

 “Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi ve tanımlamayı 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarına tarama modeli denir (Karasar, 2012:  77)”. 

 “Gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, 

algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına nitel 

araştırma denir (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39)”. 

 “Birbirine benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve 

bunları okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaya içerik analizi denir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011: 227)”. 

 

Çalışma Grubu 

 Araştırmanın çalışma grubunu 1994-2019 tarihleri arasında Türkiye’de yapılmış müzik 

öğretim yöntemleri ile ilgili YÖK Ulusal Tez Merkezindeki 63 tez oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

 Tezlerin tamamına YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılmış, özetlerin tamamı incelenerek 

türlerine, yıllarına, yöntemlerine ve konularına göre kategorize edilmiştir. Tezlerin başlıkları birden 

fazla kategoriye uygun gözükse de, özetlerde yer alan örneklem ve amaçlar irdelenmiş ve en uygun 

başlık altında sınıflanmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Birinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 
 Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin türlerine göre dağılımları 

nasıldır? 

 

Tablo 1. Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü 

tezlerin türlerine göre dağılımları 

Türlerine Göre f % 

Yüksek Lisans 46 73 

Doktora 16 25 

Sanatta Yeterlik 1 2 

Toplam 63 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi müzik öğretim yöntemlerini konu alan tezlerin en çok yüksek lisans tezi 

(%73) olduğu görülmektedir. Doktora tezlerinin sayıca azlığı ve bu konuya ilişkin bir tane sanatta 

yeterlik tezi olması dikkat çekmektedir.  

İkinci Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

 Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin yıllarına göre dağılımları 

nasıldır? 

Tablo 2. Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü 

tezlerin yıllara göre dağılımı 

Yıllarına Göre f % 

2019 3 5 

2018 5 8 
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2017 5 8 

2016 3 5 

2015 1 1,5 

2014 5 8 

2012 6 10 

2011 5 8 

2010 4 5,5 

2009 5 8 

2008 2 3 

2007 3 5 

2006 2 3 

2005 3 5 

2004 1 1,5 

2003 3 5 

2002 1 1,5 

2001 1 1,5 

2000 2 3 

1998 1 1,5 

1995 1 1,5 

1994 1 1,5 

Toplam 63 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi 2012 (%10) yılında müzik öğretim yöntemleri ile ilgili lisans üstü tezler 

daha çok çalışılmıştır. Bunu 2018, 2017, 2014, 2011 ve 2009 (%8) yılında yapılmış çalışmalar takip 

etmektedir. 2009 ve 2019 yılları arasında yapılan çalışmaların artması göz önüne alınırsa 2013 

yılına ait bir çalışmanın olmayışı dikkat çekmektedir. 

 

Üçüncü Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin yöntemlerine göre dağılımı nasıldır? 

 

 

Tablo 3. Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü 

tezlerin yöntemlerine göre dağılımı 

Yöntemlerine Göre f % 

Betimsel 36 57 

Deneysel 27 43 

Toplam 63 100 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin en çok 

(%57) betimsel olarak çalışıldığı görülmektedir.  

 

Dördüncü Alt Probleme Ait Bulgular ve Yorumlar 

 Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlerin konularına göre dağılımı 

nasıldır? 

 

Orff Yöntemi 

 1998 - Tülay EKİCİ; Orff çalgıları ve müzik eğitiminde kullanım yöntemleri  

 2000 - Zekiye ARI; Orff metodu ve çalgılarının müzik öğretimindeki önemi üzerine bir araştırma  

 2002 - Ayperi DİKİCİ; Orff tekniği ile verilen müzik eğitiminin matematik yeteneğine etkisinin 

incelenmesi  

 2003 - Esin UÇAL; Okul öncesi müzik eğitiminde orff öğretisinin müziksel beceriler üzerindeki 

etkileri  
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 2005 - Sadullah Serkan ŞEKER; 7-11 yaş grubunda orff öğretisi destekli keman eğitiminde 

başlangıç metodu oluşturulmasına ilişkin bir çalışma 

 2005 - Şehnaz SUNGURTEKİN; Orff çalgılarının okul müzik eğitimindeki yeri ve okul öncesi 

eğitim kurumlarındaki uygulamalarının değerlendirilmesi 

 2006 - Atilla Coşkun TOKSOY; Orff yaklaşımı çerçevesinde ilköğretim 1. kademesinde müzik ve 

hareket eğitimine başlangıç için bir model önerisi 

 2007 - Volkan; Orff öğretisinin ve yaratıcı dramanın uygulandığı ve uygulanmadığı okullarda 

öğrencilerin müzik dersine olan tutumlarının karşılaştırılması 

 2008 - Didem IŞIN; Okulöncesi müzik eğitiminde uygulanan orff yaklaşımı’nın 5-6 yaş grubundaki 

çocukların ritimsel becerilerine etkilerideneysel 

 2008 - Esra YÜCESAN; Orff yaklaşımına dayalı etkinliklerin ilköğretim beşinci sınıf müzik 

dersinde uygulanışı ve öğrencilerin müziksel-ritmik zeka düzeyleri üzerine etkisi  

 2009 - Tuba KANDEMİR; İlköğretim sınıf müzik eğitiminde orff yaklaiımıyla doğaçlama 

çalışmalarının müziksel yaratıcılık sürecine etkisi 

 2009 - Gülşah BEKLER; İlköğretim müfredat programının I-VIII. sınıflarında orff yönteminin 

uygulanması üzerine öneriler 

 2010 - Özden KUŞCU; Orff-schulwerk yaklaşımı ile yapılan müzik etkinliklerinin okulöncesi 

dönemdeki çocuklarının dikkat becerilerine etkisi  

 2011 - S. Serkan ŞEKER;  9–11 yaş grubu çocuklarda  orff schulwerk destekli keman eğitiminin  

keman dersine ilişkin tutum, öz yeterlik, öz güven ve keman çalma becerisi üzerindeki etkileri 

 2011 - Gökşin KARAKÖSE; Orff eğitimi alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine 

ilişkin tutum ile müzikal özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması 

 2011 - Gülin ÖZİSKENDER; Orff yaklaşımı ile yapılan okulöncesi müzik eğitiminin öğrencilerin 

sosyal becerilerinin gelişimine etkisi 

 2012 - Bilgehan EREN; Orff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun 

giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki 

etkililiği 

 2012 - Seray ASIMOĞLU; Yaratıcı drama ve orff yaklaşımı çerçevesinde okul öncesi eğitimde 

oyun kavramı 

 2012 - Ömer Yusuf TOPÇU; Carl Orff'un müzik yaşamı ve sahne kantatı carmina burana 

 2014 - Burak SAĞIRKAYA; Temel motor becerilerini kullanabilen otizm özelliği gösteren 

çocuklarda iletişim becerilerinin geliştirilmesinde orff-schulwerk yönteminin kullanımı 

 2014 - Sevda ERDOĞAN KAYA; Ortaokul 8. sınıflarda matematik dersi geometrik cisimler ve 

yüzey alanları alt öğrenme alanlarının orff yaklaşımıyla öğretiminin akademik başarı ve tutuma 

etkisi  

 2015 - Ayşegül IRMAK; Orff-schulwerk metodu hakkında yapılmış lisansüstü çalışmaların 

incelenmesi 

 2016 - Sanem ERGÜLER; Okul öncesi eğitiminde orff-schulwerk yaklaşımının bale alanında 

eğitime, icracılık ve yaratıcılığa olası olumlu yansımaları 

 2016 - Şerife ERDOĞAN; Yaratıcı drama ve orff schulwerk uygulamalarının ilkokul 4. sınıf 

öğrencilerinin müzik dersine yönelik tutumları üzerindeki etkileri  

 2016 - Ayşegül ÖZBAYRAKTAR; Öğretmen ve öğrenci merkezli (orff yaklaşımı) müzik öğretim 

yaklaşımlarının öğrencilerin derse olan tutumları üzerindeki etkileri (Şanlıurfa Siverek Mehmetçik 

İlköğretim Okulu örneği)  

 2017 - Elif Alev SANDIKÇI; Orff çalgılarının anasınıfı çağındaki çocukların ritim becerilerinin 

geliştirilmesi üzerindeki etkisi  

 2017 - Zülal KALECİ; Zihinsel yetersizlik gösteren bireylerin orff çalgıları yolu ile müzik 

becerileri öğretimi üzerine bir inceleme 

 2017 - Özden KUŞCU; Orff-schulwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş 

çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi  

Dalcroze Yöntemi 
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 2005 - Gökmen ÖZMENTEŞ; Dalcroze Eurhythmics öğretiminin müziksel beceriler, müzik dersine 

ilişkin tutumlar ve müzik yeteneğine ilişkin özgüven üzerindeki etkileri  

 2012 - Deniz ÖZDEMİR TUNCER; Okul öncesi eğitiminde Dalcroze yaklaşımı 

 2012 - Selmin Nilay TUNACAN; Eurhythmics eğitim yönteminin bedensel koordinasyon üzerine 

etkileri 

Kodály Yöntemi 

 1995 - Kemal YILDIRIM; Kodály yöntemi ile müzik eğitimi  

 2000 - Emine Filiz YİĞİT; Müzik eğitiminde Kodály metodunun rolü  

 2009 - Kemal YILDIRIM; Kodály yönteminin ilköğretim öğrencilerinin keman çalma becerisi, 

özyeterlik algısı ve keman çalmaya ilişkin tutumları üzerindeki etkisi 

 2014 - Fahriye Aylin PEŞİNCİ; Kodály yönteminin Saygun ve Bartók piyano repertuarına 

uygulanması  

 2018 - Mustafa AVŞAR; Kodály yaklaşımına göre uygulanan armoni dersinin başarıya, tutuma ve 

performansa etkisi  

 2019 - Meral METE; Kodály yönteminin sınıf öğretmeni adaylarının müziksel bilgi ve becerilerine 

etkisi  

Suzuki Yöntemi 

 1994 - Mine KIVRAK; Suzuki yöntemi ile piyano eğitimi 

 2001 - Ömür Arda ÖZÇELİK; Suzuki yönteminin piyano eğitiminin başlangıç aşamasına 

uyarlanması 

 2004 - Ümit ÖNDER; Suzuki keman eğitimi başlangıç metodundaki etütlerin devinişsel hedef ve 

hedef davranışlar bakımından analiz edilmesi 

 2007 - Ezgi Nihan KURAN; Suzuki Metodu ve Türkiye'deki konservatuvar öncesi müzik eğitimi 

 2009 - Utkan AKPINAR; “Suzuki piano school volume I” okul öncesi dönem piyano eğitimine 

başlangıç metodunun hedef ve hedef davranışlar açısından incelenmesi 

 2009 - Ömür Arda ÖZÇELİK; Suzuki yetenek eğitimi ve bartok mikrokosmos yöntemleriyle 

özengen piyano eğitiminde yoğunlaşma becerisi 

 2010 - Umut Abdül SÜSLER; Bedensel tiyatro ve bir model olarak tadashi suzuki yöntemi 

 2014 - Atabey AYKAR; Suzuki yönteminin Türk halk ezgileri kullanılarak başlangıç gitar 

eğitimine uygulanabilirliği 

 2017 - Özge BOZDOĞAN; Tadashi Suzuki metodunda oyuncunun çalışma, hazırlık ve yaratım 

süreçleri 

 2019 - Damla KESKİN; Suzuki metodu paralelinde geleneksel Türk halk ezgilerinin başlangıç 

düzeyi keman eğitimine uyarlanabilirliği 

Orff ve Dalcroze Yöntemleri 

 2003 - Melike AY; Müzikte hareket ve beden ilişkisinin pedogoji yöntemleriyle karşılaştırması  

Orff ve Kodály Yöntemleri 

 2007 - Elif TEKİN GÜGEN;  Orff-schulwerk ve Kodály yöntemi’nin vokal doğaçlama, müziksel 

işitme ve şarkı söyleme becerileri üzerindeki etkileri  

 2014 - Zeynel TURAN; Beden eğitimi öğretmen adaylarında Dalcroze ve Orff öğretim 

yaklaşımlarının dans temelli hareket becerisi geliştirmeye etkisi  

Kodály ve Dalcroze Yöntemleri 

 2019 - Bülent KÜÇÜK; Kodály ve dalcroze yaklaşımlarıyla oluşturulmuş etkinliklerin 5e modeline 

göre tasarlanan ilkokul 3. sınıf müzik derslerinde kullanımı 

Orff, Dalcroze ve Kodály Yöntemleri 

 2011 - Sevil TUFAN; müzik öğretmeni adaylarının dalcroze-Kodály ve orff yaklaşımlarıyla ilgili 

görüşleri ile bu yaklaşımların adayların öğretmenlik uygulamasına ilişkin tutumlarına olan etkisi 

 2011 - Gamze YÜCESOY; İlköğretim müzik dersi öğretmen kılavuzlarında yer alan öğretme-

öğrenme etkinliklerinin değerlendirilmesi 

 2017 - Seda ÇAYTEMEL; Gençlerin yaratıcılığında müzik öğreniminin etkileri 
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 2018 - Bilgehan AYCAN; Dalcroze, orff schulwerk ve Kodály yöntemlerinin müzik eğitiminde 

kullanımına ilişkin bir inceleme  

 2018 - Merve Nur KALE; İlköğretim temel müzik eğitim programındaki (5-6-7 ve 8. sınıflar) (orff 

–Kodály- dalcroze) müzik öğretim yöntemlerinin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri 

Orff, Dalcroze, Kodály ve Suzuki Yöntemleri 

 2003 - Bilge BÜKEÇ; Müzik öğretim yöntemleri dersindeki kazanımların müzik öğretmenliği 

mesleğinde kullanılırlığın değerlendirilmesi 

 2006 - Özgür ANDIRICI; İlköğretimde müzik derslerinde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin 

bir inceleme (İstanbul ili örneği) 

 2010 - Duygu SÖKEZOĞLU; Ritim, hareket ve şarkı öğretimi temelli müzik eğitiminin 7 - 11 yaş 

grubu çocuk yuvası öğrencilerinin sosyal gelişimleri üzerine etkisi (Afyonkarahisar ili örneği)  

 2010 - Arzu Çekiver; Okul öncesi ve müzik öğretmeni adaylarının okul öncesi müzik etkinliklerine 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi 

 2012 - Gülnihal GÜL; Okul öncesi altı yaş çocukları için oluşturulan şarkı dağarcığının müziksel 

gelişim düzeylerine etkisi  

 2018 - Osman Çağatay KAYA; Türkiye’de müzik öğretim yöntemleri konusunda yapılmış 

lisansüstü çalışmaların incelenmesi 

 2018 - Esen AYDEMİR; orta öğretim müzik öğretmenlerinin özel müzik öğretim yöntemlerini 

kullanmalarına ilişkin bir araştırma  

 

Tablo 4. Müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü 

tezlerin konularına göre dağılımı 

Konularına Göre  f % 

Orff Yöntemi 28 44 

Dalcroze Yöntemi 3 5 

Kodály Yöntemi 6 10 

Suzuki Yöntemi 10 16 

Orff ve Dalcroze Yöntemleri 1 1,5 

Orff ve Kodály Yöntemleri 2 3 

Kodály ve Dalcroze Yöntemleri 1 1,5 

Orff, Dalcroze ve Kodály Yöntemleri 5 8 

Orff, Dalcroze, Kodály ve Suzuki Yöntemleri 7 11 

Toplam 63 100 

 

 Tablo 4’te görüldüğü gibi müzik öğretim yöntemleri ile ilgili lisans üstü tezler 

incelendiğinde daha çok orff yöntemi (%44) alanında yoğunlaşıldığı görülmektedir. Suzuki yöntemi 

(%10) ve Kodály yöntemi (%10) ile ilgili konulara da ağırlık verildiği görülmektedir. 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

 Bu çalışmada, müzik öğretim yöntemleri ile ilgili yapılmış lisans üstü tezlere YÖK Ulusal 

Tez Merkezi taranarak ulaşılmış; türlerine, yıllarına, yöntemlerine ve konularına göre incelenmiştir. 

Tezlerin 46 tanesinin yüksek lisans alanında yapıldığı, yıllara göre dağılımında ise 2009-2019 

yılları arasında yoğunlaştığı, 36 tanesinin betimsel araştırmalar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Konularına göre sınıflamada tez başlıkları, örneklem, özetlerde yer alan örneklem ve amaçlar 

irdelenmiş ve en uygun başlık altında sınıflanmıştır. Bu başlıklar: "Orff yöntemi", "Dalcroze 

yöntemi", "Kodály yöntemi", "Suzuki yöntemi", "Orff ve Dalcroze yöntemleri", "Orff ve Kodály 

Yöntemleri", "Kodály ve Dalcroze Yöntemleri", "Orff, Dalcroze ve Kodály Yöntemleri" ve "Orff, 

Dalcroze, Kodály ve Suzuki Yöntemleri" ana başlıkları olarak belirlenmiştir. Tezlerin konularına 

göre dağılımlarına bakıldığında “Orff Yöntemi”, “Suzuki yöntemi” ve “Kodály yöntemi” ile ilgili 

kategorilerde toplandığı sonuçlarına ulaşılmıştır.  

 

ÖNERİLER 
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1. Müzik öğretim yöntemleri ile ilişkili yeni yapılacak çalışmaların deneysel araştırmalar olarak da 

yapılması, 

2. Doktora ve sanatta yeterlik tezlerine de konu olması, 

3. Dalcroze yönetimi konusuna ilişkin araştırmaların arttırılması, 

4. Yeni yapılacak tezlerde, bir çalışmaya ulaşmaktaki en önemli öğeler olan “başlık, özet ve anahtar 

kelimeler” konularında hassas davranılması önerilmektedir. 
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Özet 

Problem: Bu araştırma üniversite öğrencilerinin yaşadığı yalnızlık duygusu ile tükenmişlik 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır. Amaç: Bu 

araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının tükenmişlik düzeylerine 

etkisinin olup olmadığını tespit etmektir.  

Yöntem:  Bu araştırmanın örneklem grubu, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu'ndaki 376 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler 01 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında 

anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma grubuna UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik 

Envanteri - Öğrenci Formu (MTE-ÖF) uygulanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 kullanılarak 

tanımlayıcı istatistikler ve doğrusal regresyon analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Bulgular: Elde 

edilen sonuçlara göre araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği yüksektir. Doğrusal regresyon 

analizi ANOVA sonuçlarında yalnızlık hissinin tükenmişlik üzerinde anlamlı etkisi olduğu 

sonucuna varılmıştır. Standart regresyon katsayısına göre yalnızlık duygusu değişkenindeki 1 birim 

artışın tükenmişlik değişkeninde 0,279 birim artışa neden olması beklenmektedir. Sonuç: Diğer bir 

değişle öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arttıkça, tükenmişlik seviyeleri de artmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, Ucla, Tükenmişlik, Maslach, Üniversite öğrencileri 

 

Abstract 

Problem: This research was done to determine to find out whether there is a statistically significant 

relationship between loneliness feeling experienced by university students and burnout. Purpose: 

The aim of this study was to determine whether loneliness feelings of university students had an 

effect on burnout levels. 

 Method: The sample group of this research consisted of 376 students at of Harran University 

Vocational School of Health Service. Data were collected using a questionnaire between May 1 to 

May 31, 2019. UCLA Loneliness Scale and Maslach Burnout Inventory – Student Scale (MBI-SS)  

were applied to the research group. The analysis of the data was examined by descriptive statistics 

and linear regression analysis (ANOVA), using SPSS 20.0.  

Results: According to the results obtained, the reliability of the scales used in the research is high. 

Linear regression analysis ANOVA results loneliness feeling has a significant effect on burnout. 

According to the standard regression coefficient, 1 unit increase in the loneliness variable is 

expected to cause a 0.279 unit increase in the burnout variable.  

Conclusion:  In other words, as students' loneliness levels increase, their burnout levels increase. 

 

Keywords: Loneliness, Ucla, Burnout, Maslach, University students 

 

 

GİRİŞ 

 

Genel olarak literatürde kabul gören yalnızlık tanımı, “bireyin yaşamakta olduğu sosyal ilişkiler ile 

yaşamak istediği ilişkiler arasında görülen farktan ve çelişkiden dolayı ortaya çıkan, rahatsız edici, 
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psikolojik bir durum" şeklindedir (Peplau ve Perlman, 1982).  Başka bir deyişle bireylerin sosyal 

ilişkiler ağında önemli niteliksel ve niceliksel eksikliklerin yaşanması sonucu yaşanan yalnızlık 

duygusu, mutsuzluk, kaygı, depresyon gibi birçok rahatsızlık ile ilişkidir (Demir, 1989). Yalnızlık 

duygusunun zihinsel sağlığı etkilediği gibi fiziksel sağılığı da etkileyebilecek ciddi sonuçları vardır 

(Agahi ve Lennartsson 2018).  

 

1970’li yıllarda tükenmişlik kavramı literatüre Freudenberger tarafından kazandırılmıştır (Tümkaya 

ve Çavuşoğlu, 2010). Freudenberger tükenmişlik kavramını insanların aşırı çalışmaları sonucunda 

işlerinin gereklerini yerine getiremez duruma gelmeleri olarak tanımlamıştır (Freudenberger, 1974). 

Sonrasında uzun dönemdeki stresin tükenmişliğe yol açtığını belirten Maslach ve Jackson 

tükenmişliği “profesyonel bir kişinin mesleğinin özgün anlamı ve amaçlarından kopması, hizmet 

verdiği insanlar ile artık gerçekten ilgilenemiyor olması” biçiminde tanımlamıştır (Kaçmaz, 2005).  

Maslach ve Jackson tükenmişlik kavramını duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı 

boyutu ile “üç bileşenli bir psikolojik sendrom” şeklinde incelemişlerdir. Duygusal tükenme faktörü 

tükenmişliğin belirleyicisi konumundadır ve duygusal tükenme yaşayan bir birey insanlardan 

psikolojik olarak uzaklaşmakta ve duyarsızlaşma boyutunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Son faktör olarak kişisel başarı faktöründe ise kişi kendini olumsuz değerlendirme eğilimi 

içerisindedir ve yetersizlik duygusu yaşamaktadır. Tükenmişlik kavramının alt faktörleri ile ilişkisi, 

duygusal tükenme ile duyarsızlaşmanın artması, kişisel başarı ve başarı duygusunun azalması 

şeklinde ortaya çıkmaktadır (Ardıç ve Polatcı, 2008).  

 

Türkiye’de öğrencilerin eğitim hayatı, yoğun ders programları ve sınavlarla geçmektedir (Akıl ve 

Yazar,  2014). Birçok araştırmacı öğrencilerin derse girme, ödev verme, son teslim tarihi ile çalışma 

ve uzun saatler çalışma gibi etkinlikleri nedeniyle uğraşlarının iş olarak görülebileceğini belirtmiştir 

(Cazan, 2014). Öğrencilerin kendilerinden beklenen akademik taleplerden dolayı bitkin düşmeleri, 

okula ve okul aktivitelerine karşı olumsuz ve umursamaz tutum geliştirmeleri, okul ödevlerine karşı 

ilgisizlik göstermeleri, yetersizlik algısı, yeteneklerinden şüphe duyma ve bunun sonucu olarak 

akademik başarının düşmesinin öğrencilerin yaşadığı tükenmişliğin en önemli belirtileri arasında 

gösterilmiştir (Seçer,  2015). 

Araştırmalar ayrıca öğrenim hayatları süresince tükenmişliğe sahip öğrencilerin, gelecekteki 

çalışma hayatlarında da yüksek ihtimalle tükenmişlik yaşayacaklarını göstermektedir. Bir araştırma, 

öğretmen yetiştirme programında okuyan öğrencilerin tükenmişliklerinin, mezun olduktan sonra da 

öğretmen tükenmişliğinin ve çalışma yeterliliklerinin tahmin edilmesinde bir gösterge olduğu 

desteklenmiştir (Yang ve Farn, 2004).  

 

Method ve Yöntem  

 

Araştırmanın Problemi: Bireyin zihinsel gelişiminin yanı sıra kişisel ve sosyal gelişiminin de 

sürdüğü üniversite dönemi boyunca, yalnızlık duygusu ve tükenmişlik düzeyi arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı araştırmanın problemini oluşturmaktadır. 

 

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmanın amacı, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulunda okuyan öğrencilerin yalnızlık duygularının tükenmişlik düzeylerine olan etkisini 

tespit etmek ve alınabilecek önlemler için öneri geliştirmektir. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi: Araştırmanın evreni, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulundaki 2000 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada basit tesadüfi yöntemle 

örneklem grubu 350 olarak tespit edilmiş ve 376 öğrenciye uygulanmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı: Araştırma, tanımlayıcı nitelikte bir araştırma olup, veri toplama aracı olarak 

anket tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler 01 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Ankette öğrencilerin tükenmişlik düzeylerinin ölçülebilmesi için Schaufeli, Martinez, Marques-
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Pinto, Salanova ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen, Türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirlik 

çalışması Çapri ve Arkadaşları tarafından (2011) yapılan  Maslach Tükenmişlik Envanteri - Öğrenci 

Formu (MTE-ÖF) ölçeği ve bireylerin yalnızlık düzeylerinin ölçümlenebilmesi için Russell, Peplau 

ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Demir (1989) 

tarafından yapılan  UCLA Yalnızlık Ölçeği uygulanmıştır. 

 

Bulgular: 

Öncelikle, araştırma örneklemlerinden elde edilen kişisel veriler incelenmiştir. Söz konusu 

demografik bilgiler aşağıda Tablo 1 ile sunulmaktadır. 

 

Tablo 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Bilgilerinin Frekans Dağılımı 

Yaş grupları  Sayı Yüzde 

18-19 yaş arası  125 33,2 

20-21 yaş arası  192 51,1 

22 yaş ve üzeri  59 15,7 

Cinsiyet  Sayı Yüzde 

Kadın 254 67,6 

Erkek  122 32,4 

Sınıf  Sayı Yüzde 

1. Sınıf  255 67,8 

2. Sınıf  121 32,2 

Duygusal İlişki Durumu Sayı Yüzde 

Evet 226 60,1 

Hayır 150 39,9 

Yakın Arkadaş Durumu  Sayı Yüzde 

Evet 319 84,8 

Hayır 57 15,2 

Üniversite Sosyal İmkanlarını Yeterli 

Bulma Durumu  
Sayı Yüzde 

Evet  21 5,6 

Hayır 213 56,6 

Kısmen 142 37,8 

Ailenin Aylık Geliri Sayı Yüzde 

2000 TL ve daha az 21 5,6 

2000 Tl ve 5000 Tl arası  213 56,6 

5000 Tl üzeri  142 37,8 

Tablo 1’de yer alan sonuçlara göre, araştırmaya katılan öğrencilerin % 33,2'si 18-19 yaş 

grubunda, %67,6’sı kadın, % 67,8'i birinci sınıf, %39,9’u daha önce hiç duygusal ilişki yaşamamış, 

%56,6’sı üniversitenin sosyal imkanlarını yeterli bulmadığını ve ailelerinin aylık gelir düzeyleri 

bakımından ise %56,6’sı 2000TL ile 5000TL arasında geliri olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Araştırmanın Güvenirliliği 

Ankette kullanılan ölçeklerin güvenirliği Cronbach’s Alpha katsayısı ile incelenmiştir. Elde edilen 

bulgulara göre tükenmişlik ölçeğinin güvenirliği 0,763, yalnızlık ölçeğinin güvenirliği 0,861 olarak 

hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlar yapılan ölçümün güvenirliğinin yüksek olduğunun 

göstergesidir. Elde edilen güvenilirlik değerleri aşağıdaki Tablo 2 ile sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. Ölçek Boyutları İçin Güvenirlik Katsayısı Bulguları 

Boyut/Ölçek Madde Sayısı  Cronbach's Alpha katsayısı 
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Tükenmişlik Ölçeği 13 0,763 

Yalnızlık Ölçeği 20 0,861 

 

 

Yalnızlık ve Tükenmişlik Değişkenleri Arasındaki İlişki 

Açıklayıcı değişken (bağımsız değişken) yalnızlık algısı, açıklanan değişken (bağımlı değişken) 

tükenme algısı alınarak oluşturulan doğrusal regresyon modelinin Tablo 3’de verilmiştir. 

 

Tablo 3.  Yalnızlık Algısının Tükenme Düzeyi Üzerindeki Etkisi İçin Doğrusal 

Regresyon Analizi Bulguları 

  Regresyon katsayıları  Standart Regresyon katsayıları  t p 

Sabit  1,89 

 

10,418 0,0000 

Yalnızlık  0,021 0,279 5,61 0,0000 

Yapılan ANOVA testine göre model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ayrıca modelin 

belirleme katsayısı (düzeltilmiş) 0,075 olarak hesaplanmıştır. Buna göre tükenme algısı 

değişkenindeki değişkenliğin %7,5’i doğrusal regresyon modeli aracığıyla yalnızlık algısı değişkeni 

tarafından açıklanmaktadır. Regresyon modelinin katsayılarının anlamlılığı için yapılan student-t 

testine göre her iki katsayı da istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yalnızlık değişkeninin 

katsayısının pozitif olmasından anlaşılacağı gibi bu iki değişken arasında pozitif yönlü doğrusal 

ilişki vardır. Bu bulgulara göre regresyon doğrusunun tahmini  

(Tükenme algısı) = 1,890+ 0,021* 

Yalnızlık algısı olarak elde edilir. Standart regresyon katsayısına göre yalnızlık algısı 

değişkenindeki 1 br artışın tükenme algısı değişkeninde 0,279 br artışa neden olmasının beklendiği 

görülmüştür. 

 

 

Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışmada Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin yalnızlık 

duygu durumlarının tükenmişlikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. İstatiksel analizlerin sonucuna 

göre araştırmanın güvenirliği yüksek bulunmuştur. Yalnızlık ve tükenmişlik değişkenleri arasında 

pozitif yönlü doğrusal bir ilişki saptanmıştır. Standart regresyon katsayısına göre yalnızlık algısı 

değişkenindeki 1 br artışın tükenme algısı değişkeninde 0,279 br artışa neden olmasının beklendiği 

görülmüştür.  

Literatürde öğrencilerin yalnızlık duygusunun tükenmişlik düzeyi üzerine etkisi ile ilgili yapılan bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışmanın literatürde bir benzeri olmaması nedeniyle öncü bir çalışma 

olması beklenmektedir. Yalnızlık ve tükenmişlik sendromlarının öğrenciler üzerindeki olumsuz 

etkileri düşünüldüğünde, önem verilmesi ve daha çok araştırmanın yapılması gerektiği 

düşünülmektedir. Öğrencilerin toplumun büyük bir kesimini oluşturduğu ve toplumun geleceğini 

temsil eden bireyler olduğu, üniversite dönemi içerisindeki verimliliklerinin tüm hayatlarını 

etkilediği göz önünde bulundurulduğunda bu alandaki çalışmaların önemi daha iyi anlaşılmaktadır.  

Üniversiteye başlayan öğrenciler, yaşamlarındaki yüksek uyum süreci gerektiren önemli bir geçiş 

noktasından geçmektedirler. Bu nedenle birinci sınıf öğrencilerine yönelik bir oryantasyon 

programının düzenlenmesi önerilebilir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre üniversitelerde 

psikolojik danışma ve rehberlik servislerinin bulunması önemlidir, bu servise sahip olan 

üniversitelerde ise öğrencilerin servisten haberdar olması, servisin öneminin farkında olması ve 

servise kolay erişebiliyor olması gereklidir. Öğrencilerin sosyalleşmesini teşvik etmek amaçlı 

üniversite içerisinde sosyal gruplar kurulması ve bu yönde aktiviteler düzenlenmesi önerilebilir. 

Bu çalışma için Harran Üniversitesi’nden etik kurul raporu alınmıştır.  
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Özet 

Bu araştırma, Türkiye’de çeşitli üniversitelerde ‘’müzik ve sosyoloji’’ alanlarına ilişkin lisansüstü 

tezlerin tespit edilmesi ve sınıflandırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, sosyoloji ve müzik ile 

ilgili yapılacak araştırmalara kaynak oluşturması ve araştırmalarda konu seçiminde referans olması 

bakımından önemli sayılmaktadır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen 

yöntem ve toplanan verilerin niteliği açısından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır.  

 

Araştırmanın evrenini, müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin yazılmış bütün tezler, örneklemini ise 

2014 -2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma, sosyoloji ve müzik 

alanlarıyla, araştırmacının ulaşabildiği lisansüstü tezlerle, ulaşılan tezlerin anahtar kelimelerinde, 

başlıkta ve özette yer alan sosyolojik kavramlar ile sınırlıdır. Araştırmaya, tez başlıkları ve 

özetlerin, tezlerin içeriğini yansıttığı sayıltısıyla yola çıkılmıştır.  

 

Araştırmada müzik ve sosyoloji alanında yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin veri toplarken YÖK tez 

arama merkezinin internet sayfası aracılığıyla “müzik ve sosyoloji, müzik ve toplum, müzik ve 

siyaset, müzik ve din, müzik ve politika, müzik ve propaganda, müzik ve kültür, müzik ve kültürel 

kimlik, müzik ve toplumsal sınıf, müzik ve cemaat, müzik ve cemiyet, müzik ve örgütlenme, müzik 

ve dernek” ifadeleri ile tarama yapılmış, yaklaşık 340  teze ulaşılmış, bu tezlerin özetleri 

incelenmiş, sosyoloji ve müzikle ilişkili olan 43 tez yapıldıkları üniversitelere, tez türlerine, yıllara, 

enstitülere, anabilim dallarına, dillerine ve üniversitelere  göre tablolaştırılmış ve içeriklerine göre 

de  sınıflandırma yapılmıştır.  

 

Çalışmada, sosyoloji, sosyal bilimler, müzikoloji, müzik bilimleri, felsefe ve din, Türk müziği, 

İslam tarihi ve sanatları, güzel sanatlar, siyaset bilimi ve kamu, iletişim-tasarım, Amerikan kültür ve 

edebiyatı, reklamcılık bilim ve anabilim dallarında “müzik ve sosyoloji” alanlarına ilişkin yazılmış 

lisansüstü tezler tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda en çok alana ilişkin tezlerin yüksek lisans 

programında olduğu, doktora çalışmaların en çok İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans 

alanında ise en çok Erciyes ve İnönü Üniversitelerinde olduğu, bu çalışmaların en çok sosyal 

bilimler enstitüsüne bağlı çalışmalar olduğu, en çok Türkçe dilinde yapılan bu çalışmaların 

Müzikoloji ve Müzik Bilimleri, Sosyoloji ve Türk Müziği Anabilim Dallarında yapıldığı, 

araştırmaya konu olan yüksek lisans çalışmalarının neredeyse yarısının ise 2017 yılında yapıldığı 

sonuçlarına ulaşılmış, ayrıca çalışma, 1985-2014 yılları arasında müzik ve sosyoloji ortak alanında 

yazılmış tezler ile karşılaştırılarak tartışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Sosyoloji, Müzik, Müzikoloji, Lisansüstü, Tez, Yüksek lisans, Doktora 

 

1.GİRİŞ 

Sosyoloji bir davranış bilimidir. Ama Max Weber’in deyimiyle ‘’insanın sosyal davranışlarının 

anlaşılır ilmidir.’’ Durkheim ise sosyolojiyi ‘’sosyal münasebetler ilmi’’ olarak tanımlar (Arslantürk 

ve Amman, 2008, 20). Sosyoloji, sosyal hayatın, sosyal değişmenin ve insan davranışlarının 
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nedenlerinin ve sonuçlarının bilimsel yollarla araştırılmasıdır. Grupların, organizasyonların ve 

toplumların yapılarını araştırarak insanların bu yapılardaki etkileşimlerini inceler (Bahar, 2005, s.9).  

Gurvitch’e göre (aktaran, Cangızbay, 1999) ise sosyoloji, eylem içindeki toplumu, yani toplumun, 

grupların, ‘Biz’lerin ve bu çerçevede bütünleşen insanların çeşitli engellere rağmen üretip ortaya 

koydukları kolektif ve bireysel çabaları inceleyen bilimdir (s.80). Sosyoloji hayatın pek çok alanını 

kapsayan ve bu sebeple sınırları kolay çizilemeyen çok geniş bir evreni işaret eder. Kişi bile bazen 

yaptığı çalışmanın sosyoloji kapsamına girdiğini fark etmeyebilir.  

Bireysel duyumlar ve duygular ilk bakışta insanları birbirinden ayırırlar. Zevklerin ve renklerin 

tartışmaya elverişli olmamaları, bunların kişisel olduklarını kabul ettiğimizdendir. Fakat, onları bazı 

bakımlardan toplumsallaştıran ve büyük bir kısmını birbirleriyle özdeş hale getiren bir vasıta vardır 

ki, o da sanattır. (Sena, 1972, s.58) Müzik zamanla sanat olma seçkinliğine yükselmiştir. 

Zamanımızda müzik denildiğinde akla hemen bir güzel sanat dalı olduğu gelmektedir (Günay, 

2011, s.18 ). 

Müziğin anlamıyla ilgili sosyolojik bir açıklama müziğin doğanın değil, insanın bilinçli 

faaliyetlerinin bir ürünü olduğu ve müzikte anlamın müziğe içkin olmayıp toplumsal olarak inşa 

edildiği fikrine dayanmaktadır (Ayas, 2015, s. 84). 

Müziğe yüklenen anlamlar sadece bir duygu ve düşünce durumu yaratmakla kalmaz. Müzik geri 

yansıttığı anlamlarla aynı zamanda kişisel ve toplumsal bir sembol haline gelir. Yani müzik insanlar 

için sadece belli bir düzen içindeki seslerden ibaret değildir. Müzik kimlik açısından bir anahtar 

işlevi görerek yoğun bir şekilde kendiliğin ve diğerlerinin, öznelin ve toplumsalın hissini 

yaratmaktadır (Frith,1996, s.110). Müziği bir dünya inşa etme kaynağı olarak gören De Nora'ya 

göre ise müziğin kimlik açısından önemi insanların kendilerini ve sosyal şartlarını 

anlamlandırmalarına katıkı sağlaması ve insanlar sosyal yaşamı organize etme çabası içindeyken 

onlara bu çabadan uzaklaşma imkanı sunmasında yatmaktadır (Şenel, 2013, s.13). 

Bu bağlamda müzik bir toplumun kültürel kodlarına işaret eder. Yazılı veya hafızaya dayalı gelenek 

ile aktarılır ve o toplumun yapı taşlarından olan kültüre sürekli bir veri sağlar. Ayrıca kitlesel olma 

özelliği ile de içinde var olduğu toplumun gerçekliğine ve beklentilerine ışık tutması bakımından 

önemlidir. Dolayısıyla müzik, bir toplumu sosyolojik olarak çözümlemek ve anlamak yolunda 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur.  

Bu nedenlerle müziği tek bir bakış açısı ile tanımlamak yetersiz kalacaktır. Bir psikologun, 

sosyologun ya da matematikçinin müziği tanımlamak için yaklaşımı farklı olacaktır. Bu farklılık ya 

da bakış açısındaki görelilik müzisyenin müziğe bakışını zenginleştirir. Müziğin sosyolojik işlevi, 

psikolojik işlevi, vb. araştırmalara konu olmuştur. Bu tip disiplinler arası araştırmalar genelde 

lisansüstü eğitim programlarında yapılmaktadır (Kumtepe, Orhan, 2014). 

Lisansüstü eğitimler ülkemizde yeterli akademik kadronun bulunduğu her üniversitede 

verilmektedir. Kişiler, alanda uzman olmak, bilime yenilik katmak amacıyla eğitimlerine devam 

ederek lisansüstü eğitime yönelirler. Belirli kontenjanla açılan lisansüstü eğitim programlarına 

sınavla öğrenci alınmaktadır. Bu açıdan, belli bir elemeden sonra gelen öğrenciler ve onların 

akademik danışmanları, birlikte yaptıkları çalışmalarla literatür zenginleşir ve bilgi birikerek bilime 

katkıda bulunulur. 

Yükseköğrenim kurumlarında lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan 

Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki 

şekildedir. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere 

erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini ka- zanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek 

lisans programının amacı ise, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin 

uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Doktora/sanatta yeterlik programının 

amacı; öğrenciye, bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile 

irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği 

kazandırmak ya da özgün ve nitelikli bir sanat eserinin ortaya konulmasını, üstün bir yaratıcılık ve 

uygulama sergilemeye yönelik bir sanat eseri oluşturmasını sağlamaktır. Doktora/sanatta 

yeterlik çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin; Bilime/sanata yenilik getirme, Yeni bir 
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bilimsel/sanatsal yöntem geliştirme, Bilinen bir yöntemi yeni bir alana/sanata uygulama 

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. 

1.1. Araştırmanın Problem Durumu 

Müziği tek bir bakış açısı ile tanımlamak bazı durumlarda yetersiz kalabilmekte, bir sosyoloğun ya 

da psikoloğun müziği tanımlamak için yaklaşımı farklı olabilmektedir. Bu nedenle müziğin çeşitli 

işlevleri araştırmalara konu olmuştur. Bu tip disiplinler arası araştırmalar daha çok lisansüstü eğitim 

programlarında yapılmaktadır. "Müzik sosyolojisi", "müzik psikolojisi", "müzik felsefesi " gibi 

kavramlar müzik bölümleri, lisansüstü eğitim programlarında ders olarak karşımıza çıkan oldukça 

kapsamlı konulardır. Bu dersler her iki disiplinde de yetkin bireyler tarafından verilerek disiplinler 

arası bağlantının kurulması sağlanır. Disiplinler arası çalışmalarda öncelikli olarak daha önce 

yapılmış çalışmaların saptanması ve daha sonrasında yapılan bu çalışmaların önerileri ve 

yapılmamış çalışmaların konuları ele alınarak yeni araştırma konularının yapılmasına fırsat sunar. 

Bu çalışmada da müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin çalışmaların ortaya konması, yapılacak 

çalışmalara ilham vermesi ve referans olması bakımından araştırmanın problem cümlesi 

‘’Türkiye’de 2014-2019 Yılları Arasında ‘’Sosyoloji Müzik’’ Alanlarına İlişkin Yapılmış 

Lisansüstü Tezler Nelerdir?’’ şeklinde oluşturulmuştur.  

1.2. Araştırmanın Alt Problemleri 

 

Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının, 

1. Genel görünümleri nasıldır? 

2. Tez türlerine göre dağılımı nasıldır?  

3. Üniversitelere göre dağılımı nasıldır?  

4. Enstitülere göre dağılımı nasıldır?  

5. Anabilim Dallarına göre dağılımı nasıldır? 

6. Yazıldıkları dillere göre dağılımı nasıldır?  

7. Yapıldıkları yıllara göre dağılımı nasıldır?  

8. Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmaları 

ile 1985-2014 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının karşılaştırılmaları nasıldır? 

1.3. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2014-2019 yılları arasında müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 

yapılmış olan yüksek lisans, sanatta yeterlilik ve doktora tezlerine ulaşılmasını kolaylaştırmak ve bu 

alanda çalışma yapacak araştırmacılara kaynak niteliği taşıması amaçlanmıştır.  

1.4.Araştırmanın Önemi 

Bu çalışma, müzik sosyolojisi alanında yapılacak olan disiplinler arası araştırmalara kaynak 

oluşturması ve konu seçiminde referans olması bakımından önemli sayılmaktadır. 

 

1.5.Sınırlılıklar 

 

Bu araştırma,  

 YÖK Ulusal Tez Merkezi’ndeki 2014-2019 yılları arasında yapılmış lisansüstü tezlerle, 

 Sosyoloji ve müzik alanlarıyla,  

 Ulaşılan tezlerin anahtar kelimelerinde başlıkta ve özette yer alan sosyolojik kavramlar ile sınırlıdır. 

 

2. YÖNTEM 

Bu araştırma tarama modelinde yapılmış ‘’ betimsel’’ bir derleme çalışmasıdır. Bulgular, nitel 

çalışma yöntemlerinden doküman incelemesiyle elde edilmiştir.  

 

‘’ Verilen bir durumun olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlanmasına betimsel araştırma 

denir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013: 22)’’. 
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‘’Geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi ve tanımlamayı 

amaçlayan araştırma yaklaşımlarına tarama modeli denir (Karasar, 2012: 77)’’. 

 

2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği 

açısından durum saptamaya yönelik betimsel bir çalışmadır. 

 

2.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, müzik ve sosyoloji alanına ilişkin yapılmış bütün tezler, örneklemini ise 

2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tezler oluşturmaktadır.  

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu araştırmada tezlerin tamamına YÖK Ulusal Tez Merkezi’nden ulaşılmıştır. Araştırmada müzik 

ve sosyoloji alanında yapılmış lisansüstü tezlere ilişkin veri toplarken YÖK tez arama merkezinin 

internet sayfası aracılığıyla “müzik ve sosyoloji, müzik ve toplum, müzik ve siyaset, müzik ve din, 

müzik ve politika, müzik ve propaganda, müzik ve kültür, müzik ve kültürel kimlik, müzik ve 

toplumsal sınıf, müzik ve cemaat, müzik ve cemiyet, müzik ve örgütlenme, müzik ve dernek” 

ifadeleri ile tarama yapılmış, yaklaşık 340  teze ulaşılmış, bu tezlerin özetleri incelenmiş, sosyoloji 

ve müzikle ilişkili olan 43 tez yapıldıkları üniversitelere, tez türlerine, yıllara, enstitülere, anabilim 

dallarına, dillerine ve üniversitelere  göre tablolaştırılmış ve içeriklerine göre de  sınıflandırma 

yapılmıştır. 

 

3. GELİŞME 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

 

3.1.Birinci alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

1. Müzik ve sosyoloji alanına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, 

genel görünümleri nasıldır?  

Siyaset ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünüm Tablosu 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Sistemi meşrulaştırma aracı olarak 

popüler müziğin konumu: Powertürk 

Top 40 listesi müziksel metinler örneği 

 

2018 YL İletişim ve 

Tasarım 

Anabilim Dalı 

Kocaeli 

Üniversitesi 

Müzik eğitimcileri tarafından kurulan 

ulusal ve uluslararası sivil toplum 

kuruluşlarının amaç ve işlevleri üzerine 

bir çalışma 

2017 YL Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Bir başkaldırı aracı olarak Amerikan 

rock müziği   

2017 YL Amerikan 

Kültürü ve 

Edebiyatı 

Anabilim Dalı 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

modernleşme, müzik ve siyaset ilişkileri 

2017 YL Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Balıkesir 

Üniversitesi 

Türkiye’de protest müzik alt alanı – 

Kardeş Türküler örneği 

 

2017 D Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar 

Üniversitesi 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş 

sürecinde modernleşme, bireyselleşme 

ve virtüozite ilişkisi: Şerif Muhiddin 

2016 D Müzikoloji ve 

Müzik Teorisi 

Anabilim Dalı 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
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Targan 

 

Ayrışma şarkıları: AKP ve CHP’nin 

2011 seçim şarkıları üzerine bir eleştirel 

söylem analizi 

2016 YL Sosyal bilimler 

Anabilim Dalı 

İzmir Ekonomi 

Üniversitesi 

Ötekinin sesi: İktidar ve müzik ilişkisi 

bağlamında Kürt müziğinin söylemsel 

analizi 

2016 D Siyaset Bilimi ve 

Kamu Yönetimi 

Anabilim Dalı 

Sakarya 

Üniversitesi 

Türkiye’de mûsikînin siyasallaşması 

 

2015 YL İslam Tarihi ve 

Sanatları 

Anabilim Dalı 

Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi 

Son Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi 

aydın ve musikişinaslarının eserlerinde 

müzik sosyolojisi  

 

2014 D Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Erciyes 

Üniversitesi 

1950 sonrası Türkiye'de bir kimlik ve 

muhalefet aracı olarak müzik 

2014 YL Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Mersin 

Üniversitesi 

Siyasal İletişimde müziğin rolü: Ahmet 

Kaya örneği 

2014 YL İletişim Tasarımı 

Anabilim Dalı 

İstanbul Kültür 

Üniversitesi 

Tarihi süreçte Türk Müziği eğitiminde 

derneklerin yeri 

2014 YL Türk Musikisi 

Anasanat Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

 

Toplumsal Cinsiyet ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünüm Tablosu 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Bağlama çalıp söyleyen kadınların müzik 

performansının toplumsal cinsiyet 

açısından incelenmesi 

2016 D Müzikoloji ve 

Müzik Teorisi 

Anabilim Dalı 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 

Toplumsal cinsiyet ekseninde rock 

müzikte kadın: Şebnem Ferah örnek olayı 

2015 YL Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

Kültür ve müzik eğitimi ögesi olan 

türkülerde kadın temasının analizi 

2014 D Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi 

 

Toplumsal Algı ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünümü 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Cami görevlilerinin müzik alanına ilişkin 

görüşleri (Niğde ili örneği) 

2019 YL Müzikoloji 

Anabilim Dalı 

Niğde Ömer 

Halisdemir 

Üniversitesi 

Müzik dinleme alışkanlıkları üzerine 

dönemsel bir karşılaştırma (Diyarbakır 

örneği) 

2018 YL Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Necmettin 

Erbakan 

Üniversitesi 

Genç dinleyicilerin geleneksel Türk 

müziğine yönelik düşünceleri (Malatya ili 

örneği) 

2018 YL Türk Müziği 

Anabilim Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

Türkiye'de İslami popüler müziğin algısı 

üzerine bir inceleme 

 

2017 YL Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Selçuk 

Üniversitesi 

Müziğin kollektif düşünce temsilindeki 

yeri: Yörükler 

 

2017 YL Müzikoloji ve 

Müzik Teorileri 

Anabilim Dalı 

İstanbul Teknik 

Üniversitesi 
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Dini mûsikînin ilköğretim öğrencilerinin 

din kültürü ve ahlak bilgisi dersine karşı 

tutumlarına etkisi  

2016 YL Felsefe ve Din 

Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Ondokuz Mayız 

Üniversitesi 

 

Kültürel Etkileşim ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünüm Tablosu  

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Kültürel ve toplumsal iletişim bağlamında 

aşıklık geleneği ve Aşık Beyhani'nin hayatı 

2018 YL Türk Musikisi 

Anabilim Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

Müzik malzemesinde kültürel etkileşim 

alanları: Osmanlı Dönemi Türk makam 

müziği'nde "yabancı" katmanlar ve yapısal 

dönüşümler 

2015 YL Türk Müziği 

Anabilim Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

Müzik beğenisinde kültürel sermaye ve 

kültürel elitizm: Kıbrıs örneği 

2015 D Müzik 

Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

 

Kültürel Kimlik ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünümü 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Kültürel ve yapısal bakımdan Ardahan ili 

âşıklık geleneği 

2018 YL Müzik Bilimleri 

ve Teknolojisi 

Anabilim Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

Müziğin çokkültürlü kodları; Mardin 

 

2017 D Müzikoloji ve 

Müzik Teorisi 

Anabilim Dalı 

İstanbul 

Teknik 

Üniversitesi 

Türkiye'nin müzik endüstrisinde kültürel 

çeşitlilik 

2017 D İletişim Bilimleri 

Anabilim Dalı 

İstanbul Bilgi 

Üniversitesi 

Hatay ili Antakya ilçesinde yaşayan 

domların müzik kültürleri 

 

2017 YL Müzikoloji 

Anabilim Dalı 

Niğde Ömer 

Haisdemir 

Üniversitesi 

Özcan Alper'in 'Sonbahar' ve 'Gelecek Uzun 

Sürer' filmlerinde müzik, kimlik ve kültürel 

bellek ilişkisi 

2016 YL Türk Müziği 

Anabilim Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

Kültürel performans bağlamında Edirne 

Roman düğünlerinin incelenmesi 

 

2016 YL Türk Musikisi 

Anabilim Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

Kültürel kimlik çerçevesinde Antakya Arap 

Ortodokslarının dinsel müzik uygulamaları  

2015 D Müzik Anabilim 

Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

Kültürel kimlik bağlamında Sivas Hafik 

Beydili köyü müzik pratikleri 

2014 D Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Erciyes 

Üniversitesi 

 

 

 

 

Kültürel Sermaye ve Müzik Konulu Tezlerin Genel Görünümü 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Caz müzisyenlerinin gündelik yaşamı: emek 

ve statü merkezli bir inceleme 

 

2019 YL Sosyoloji Anabilim 

Dalı 

Uludağ 

Üniversitesi 

İstanbul'da caz müziği arzı ve kültürel 2017 YL Sosyoloji Anabilim Mimar Sinan 
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sermaye ilişkisi 

 

Dalı Güzel 

Sanatlar 

Üniversitesi 

Kültürel sermaye bağlamında geleneksel 

Türk sanat müziğinde yorum problemi ve 

şef figürü 

2017 YL Müzik Bilimleri 

Anasanat Dalı 

Dokuz Eylül 

Üniversitesi 

 

Diğer 

 

Tezin Adı Yılı Türü ABD/BD Üniversitesi 

Yeni gelenekler ve eski yaklaşımlar 

arasındaki derin uzaklık: İstanbul'un 

yükselen kendin-yap müzik sahnesinin 

sosyolojik bir temsili   

2018 YL Kültürel 

İncelemeler 

Anabilim Dalı 

İstanbul Bilgi 

Üniversitesi 

Rize Çamlıhemşin bölgesinde görülen 

tulum çalgısının yapısal ve icrasal 

özellikleri 

 

2017 YL Müzik Anasanat 

Dalı 

Afyon Kocatepe 

Üniversitesi 

Batı'daki popüler kültür tartışmalarının 

Türkiye'deki müzik sosyolojisi 

çalışmalarına etkisi: Bir literatür 

sınıflandırma denemesi 

 

2017 YL Sosyoloji 

Anabilim Dalı 

Yıldız Teknik 

Üniversitesi 

Koro çalışmalarının, sosyokültürel 

katkılar açısından incelenmesi (Malatya 

ili örneği 

2017 YL Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

Kıbrıs Doğu Mesarya Bölgesi (Mesarga 

Ovası)kına gecesi geleneğinde müzik 

2017 YL Türk Müziği 

Bilim Dalı 

Ege Üniversitesi 

Alt kültür müziği olarak rap şarkı sözleri 

üzerine bir inceleme 

2016 YL İletişim 

Tasarımı ve 

Yönetimi 

Anabilim Dalı 

Anadolu 

Üniversitesi 

İstanbul Apostolik Ermeni Cemaati'nin 

dinsel müzik uygulamaları'nın kültürel 

analizi 

2015 D Müzik Bilimleri 

ve Teknolojisi 

Anabilim Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

 

3.2.İkinci alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının, 

tez türlerine göre dağılımı nasıldır?  

Tablo-1 Tez Türlerine Göre Dağılımı 

Türlerine göre f % 

Yüksek lisans 31 72,1 

Doktora 12 27,9 

Sanatta yeterlilik - - 

TOPLAM 43 100 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi müzik ve sosyoloji alanına ilişkin yapılmış lisansüstü çalışmaların en çok 

yüksek lisans olduğu, doktora tezlerinin ise takip ettiği görülmektedir. Sanatta yeterliliğin yapısı 

itibariyle alana ait tezin bulunmaması beklenen bir durumdur. 

3.3. Üçüncü alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez çalışmalarının 

yapıldıkları üniversitelere göre dağılımı nasıldır? 
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Tablo-2 Üniversitelere Göre Dağılımı 

ÜNİVERSİTELER Yüksek lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Erciyes Üniversitesi - - 2 16,7 2 4,66 

19 Mayıs Üniversitesi 2 6,5 - - 2 4,66 

Haliç Üniversitesi 5 16,2 - - 5 11,65 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1 3,2 3 25,1 4 9,32 

Mimar Sinan Üniversitesi 1 3,2 1 8,3 2 4,66 

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Selçuk Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

İstanbul Bilgi Üniversitesi 1 3,2 1 8,3 2 4,66 

Balıkesir Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Dokuz Eylül Üniversitesi 3 9,8 1 8,3 4 9,32 

Ömer Halis Demir Üniversitesi 2 6,5 - - 2 4,66 

Kocaeli Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Bursa Uludağ Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 3,2 1 8,3 2 4,66 

Sakarya Üniversitesi - - 1 8,3 1 2,33 

Mersin Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

İstanbul Kültür Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

İzmir Ekonomi Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

İnönü Üniversitesi 3 9,8 2 16,7 5 11,65 

Anadolu Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Ege Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

Gazi Üniversitesi 1 3,2 - - 1 2,33 

TOPLAM 31 100 12 100 43 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi müzik ve sosyoloji alanına ilişkin yapılmış çalışmaların en çok İstanbul 

Teknik Üniversitesi doktora programında, yüksek lisans çalışmalarının ise Erciyes ve İnönü 

Üniversitelerinde yapılmış görülmektedir.  Bunu Haliç Üniversitesi’nde yapılmış yüksek lisans 

çalışmaları takip etmektedir. İnönü Üniversitesi’nde müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin hem 

yüksek lisans hem de doktora tezlerinin yapıldığı görülmektedir.  

 

3.4. Dördüncü alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında  yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının, yapıldıkları enstitülere göre dağılımı nasıldır?  

Tablo-3 Enstitütlere Göre Dağılımı 

ENSTİTÜLERE GÖRE Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Güzel Sanatlar Enstitüsü 2 6,5 4 33,3 6 13,98 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2 6,5 - - 2 4,66 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 27 87 8 66,7 35 81,55 

TOPLAM 31 100 12 100 43 100 

 

Tablo 3’te, sosyoloji ve müzik alanı ile ilişkili yüksek lisans ve doktora  tezlerinin en çok sosyal 

bilimler enstitüsüne bağlı çalışmalar olduğu  görülmektedir.  

 

3.5. Beşinci alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının, yapıldıkları Anabilim Dallarına göre dağılımı nasıldır? 
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Tablo-4 Anabilim Dallarına Göre Dağılım 

 

Anabilim Dallarına göre Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Sosyoloji Anabilim Dalı 8 25,9 1 8,4 9 20,97 

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 2 6,5 - - 2 4,66 

Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı 1 3,2 - - 1 2,33 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1 3,2 1 8,4 2 4,66 

Müzikoloji ve Müzik Bilimleri Anabilim Dalları 6 19,4 8 66,4 14 32,62 

Türk Müziği Anabilim Dalı 7 22,5 - - 7 16,31 

Reklamcılık Anabilim Dalı 1 3,2 - - 1 2,33 

İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı 1 3,2 - - 1 2,33 

İletişim Tasarım Anabilim Dalı 2 6,5 1 8,4 3 7 

Amerikan Kültür ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1 3,2 - - 1 2,33 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı - - 1 8,4 1 2,33 

Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı 1 3,2 - - 1 2,33 

TOPLAM 31 100 12 100 43 100 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi doktora çalışmalarının en çok Müzikoloji ve Müzik Bilimleri Anabilim 

Dalları’nda, yüksek lisans çalışmalarının en çok Sosyoloji ve Türk Müziği Anabilim Dalı’nda 

yapıldığı görülmektedir. Sosyoloji ve müzik alanlarına ilişkin yapılan çalışmaların en çok 

Müzikoloji ve Müzik Bilimleri Anabilim Dalları’nda yapıldığı dikkat çekmektedir.  

 

3.6. Altıncı alt problemlere yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının, yazıldıkları dillere göre dağılımı nasıldır?  

Tablo-5 Tezin Yazıldığı Dile Göre Dağılım 

 

 

Tablo 5’e bakıldığında sosyoloji ve müzik alanlarına ilişkin yapılan yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarının neredeyse tümünün Türkçe dilinde yazıldığı görülmektedir. Sosyoloji disiplininde 

yapılan çalışmaların uluslararası literatürdeki varlığı göz önünde bulundurulduğunda İngilizce 

dilinde yapılan çalışmaların azlığı dikkat çekmektedir.  

 

3.7. Yedinci alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin 2014-2019 yılları arasında yapılan lisansüstü tez 

çalışmalarının, yapıldıkları yıllara göre dağılımı nasıldır?  

Tablo-6 Yıllara Göre Dağılım 

Yıllara göre Yüksek Lisans 

 

Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

2019 2 6,4 - - 2 4,66 

2018 5 16,1 - - 5 11,65 

2017 13 42 3 25 16 37,28 

2016 5 16,1 3 25 8 18,64 

Yazıldığı dile 

göre 

Yüksek Lisans 

 

Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Türkçe 29 93,5 11 91,7 40 93 

İngilizce 2 6,5 1 8,3 3 7 

TOPLAM 31 100 12 100 43 100 
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2015 3 9,7 3 25 6 14 

2014 3 9,7 3 25 6 14 

TOPLAM 31 100 12 100 43 100 

 

 

Tablo 6’ya göre araştırmaya konu olan yüksek lisans çalışmalarının neredeyse yarısının 2017 

yılında yapıldığı görülmektedir. 2014-2017 yılları arasında sosyoloji ve müzik alanlarına ilişkin 

istikrar gösteren doktora çalışmalarının, 2018 ve 2019 yıllarında hiç olmaması dikkat çekmektedir. 

 

3.8. Sekizinci alt probleme yönelik bulgular ve yorumlar 

Elde edilen veriler ışığında müzik ve sosyoloji ortak alanında 1985-2014 yılları arasında en fazla 

yüksek lisans tezi yazılmışken, benzer bir şekilde 2014-2019 yılları arasında müzik ve sosyoloji 

alanlarına ilişkin en fazla yüksek lisans tezi yazıldığı, 1985-2014 yılları arasında sanatta yeterlilik 

tezleri olması rağmen 2014-2019 yılları arasında iki disiplini ilgilendiren sanatta yeterlilik tezninin 

olmadığı, 

Müzik ve sosyoloji ortak alanında 1985-2014 yılları arasında en fazla yüksek lisans tezi İstanbul 

Teknik Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yazılmışken, 2014-2019 

yılları arasında ise Erciyes ve İnönü Üniversitelerinin olduğu, 1985-2014 yılları arasında en fazla 

doktora tezi Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yazıldığı, 2014-2019 yıllarında ise İstanbul Teknik 

Üniversitesi doktora programında yapılmış olduğu, 1985-2014 yılları arasında Sanatta yeterlilik 

tezleri ise Dokuz Eylül Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Süleyman Demirel 

Üniversitesinde eşit sayıda yazıldığı, 2014-2019 yıllarında ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 

yapılmış olduğu, 

Elde edilen veriler ışığında müzik ve sosyoloji ortak alanında 1985-2014 yılları arasında en fazla 

yüksek lisans  ve doktora tezlerinin  Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, en fazla sanatta yeterlilik tezi 

ise Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yazıldığı, 2014-2019 sosyoloji ve müzik alanı ile ilişkili yüksek 

lisans ve doktora  tezlerinin en fazla Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı çalışmalar olduğu, Güzel 

Sanatlar Enstitüsü ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan çalışmaların az olduğu,    

1985-2014 müzik ve sosyoloji ortak alanında en fazla  yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik 

tezlerinin Türkçe dilinde yazıldığı, , 2014-2019 sosyoloji ve müzik alanlarına ilişkin yapılan yüksek 

lisans ve doktora çalışmalarının sırasıyla Türkçe dilinde yazıldığı, Sosyoloji disiplininde yapılan 

çalışmaların uluslararası literatürdeki varlığı göz önünde bulundurulduğunda İngilizce dilinde 

yapılan çalışmaların az olduğu,  

1985-2014 müzik ve sosyoloji ortak alanında en fazla yüksek lisans tezi 2010 ve 2007 yılında 

yazıldığı,  en fazla doktora tezi 2014 ve 2012 yılında yazıldığı, en fazla sanatta yeterlilik tezi 2012 

yılında yazıldığı, 2014-2019 yıllarına ilişkin araştırmaya konu olan yüksek lisans çalışmalarının 

neredeyse yarısının 2017 yılında yapıldığı görülmektedir. 2014-2017 yılları arasında sosyoloji ve 

müzik alanlarına ilişkin istikrar gösteren doktora çalışmalarının, 2018 ve 2019 yıllarında hiç 

olmaması dikkat çekmektedir. Ayrıca 1985-2014 yılları arasında  yapılan çalışmalar 

sınıflandırılmamıştır, 2014-2019 yılları arasında yapılan tezler sınıflandırılmıştır. 

 

4. SONUÇ 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

“müzik ve sosyoloji, müzik ve toplum, müzik ve siyaset, müzik ve din, müzik ve politika, müzik ve 

propaganda, müzik ve kültür, müzik ve kültürel kimlik, müzik ve toplumsal sınıf, müzik ve cemaat, 

müzik ve cemiyet, müzik ve örgütlenme, müzik ve dernek”  anahtar kelimeleri ile taranan ve 

konuyla ilişkili olduğu tespit edilen 43 tez ‘siyaset ve müzik’, ‘toplumsal cinsiyet ve müzik’, 

‘kültürel etkileşim, kültürel kimlik, kültürel sermaye’, ‘toplumsal algı ve müzik’ ‘diğer’ başlıkları 

altında sınıflandırılmıştır. 

 

Araştırmada, müzik ve sosyoloji alanlarına ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin en çok yüksek lisans 

programında olduğu, doktora çalışmaların en çok İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, yüksek lisans 
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alanında ise en çok Erciyes ve İnönü Üniversitelerinde olduğu, bu çalışmaların en çok sosyal 

bilimler enstitüsüne bağlı çalışmalar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

 

Ayrıca en çok Türkçe dilinde yapılan bu çalışmaların Müzikoloji ve Müzik Bilimleri, Sosyoloji ve 

Türk Müziği Anabilim Dallarında yapıldığı, araştırmaya konu olan yüksek lisans çalışmalarının 

neredeyse yarısının ise 2017 yılında yapıldığı görülmektedir.  

 

1985-2014 ile 2014-2019 yılları arasında yapılmış olan çalışmaların benzer şekilde daha çok yüksek 

lisans programlarında yapıldığı, sosyal bilimler enstitüsünde yazıldığı, yazım dillerinin Türkçe 

olduğu, farklı olarak ise 1985-2014 yılları arasında az da olsa sanatta yeterlilik tezi bulunduğu, 

2014-2019 yılları arasında ise sanatta yeterlilik tezine rastlanmadığı görülmektedir. Ayrıca 1985-

2014 yılları arasında yapılan çalışmalar sınıflandırılmamıştır, 2014-2019 yılları arasında yapılan 

tezler sınıflandırılmıştır. 

 

4.1.Öneriler 

Sosyoloji hayatın içinde pek çok alanı kapsadığı gerçektir ve bu kapsadığı alan o kadar geniş bir 

yelpazededir ki zaman zaman yapılan çalışmanın sosyoloji alanına dahil olduğu gözden 

kaçmaktadır. Özellikle lisansüstü eğitim alan bireylerin, hayatın ta kendisi olan sosyoloji ve 

kavramları üzerine çalışarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaları önerilmektedir. 

 

Araştırmacıların yaptıkları çalışma ile ilgili ‘anahtar kelime/dizin, başlık, özet’in tezlere ulaşmak 

için en önemli referans olduğu gerçeğiyle hareket etmeleri, bu hassasiyet ile araştırmacıların 

kaynağa ulaşmalarının kolaylaşacağı, araştırmaya dair en önemli detaylar olan amaç, yöntem, 

sınırlılık ve sonucun özet içeriğinde yazılması önerilmektedir. 

 

Farklı disiplinlerde yapılmış ancak sosyoloji kapsamı alanına giren tüm araştırmalarda anahtar 

kelimelerde ‘’sosyoloji’’ olmasının bu alan üzerinde çalışacak olan bireylere referans olması 

bakımından önerilmektedir.  

 

Bu çalışma ile yapılan her sınıflama başlığının “meta analizi” yöntemi ile karşılaştırılıp incelenmesi 

önerilmektedir. 

 

Alanında uzman sosyolog ve müzikologların alanlarına ilişkin farklı ortak konularda daha çok yayın 

üreterek, iki disiplin arasındaki bağın uzman kişilerce kurulması bu iki farklı disiplinde eğitim alan 

öğrencilere ve araştırmacılara doğru referans olması bakımından önerilmektedir. 
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ANLAMA BECERİLERİ KAPSAMINDA GÖRSEL 

OKURYAZARLIĞI 

VISUAL LITERACY WITHIN THE SCOPE OF COMPREHENSION 

SKILLS 
 

Kadir Kaplan 

Dr. Öğretim Üyesi, Gaziantep Üniversitesi 

 

Özet 

Dil öğretimi; bireylerin nitelikli birer dinleyici, konuşmacı; okur ve yazar olmalarını ve buradan 

hareketle içinde yaşadıkları toplum ile etkili iletişim kurabilmelerini amaçlamaktadır. Etkin ve 

nitelikli bir dil öğretimi, temel dil becerileri olarak da adlandırılan dinleme, konuşma, okuma ve 

yazma becerilerinin geliştirilmesini ve içselleştirilmesini gerektirmektedir. Bu becerilerden dinleme 

ve okuma anlama becerileri olarak adlandırılmaktadır. Bu adlandırmanın dayanağı, herhangi bir 

konuda yazılmış veya söylenmiş bir bilgiyi anlamak için bu iki beceriyi kullanmak zorunda 

oluşumuzdur. Dinleme bireyin okul öncesi dönemde, ailesi ve yakın çevresiyle kurduğu iletişime 

bağlı olarak edindiği; okuma ise temel eğitime başlayıp okuryazarlığa ilk adımlarını atmasından 

itibaren kazandığı bir anlama becerisidir. Ayrıca dinleme daha çok işitme, okuma ise görme 

duyusuyla doğrudan ilişkilidir. Anlama becerileri, herhangi bir konuda bilgi sahibi olabilmek 

amacıyla temel eğitimden yükseköğretime varıncaya kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin her 

aşamasında işlevsel bir biçimde kullanılmaktadır. Alan uzmanları bir kişinin, diğer insanlarla 

birlikte olduğu zamanın % 42’sini dinlemekle geçirdiğini, öğrencilerinse okulda günde 2,5-4 saat 

boyunca bu beceriyi kullandıklarını belirtmektedir. Bu süre dikkate alındığında dinleme becerisi ile 

akademik başarı arasında doğru orantılı bir ilişki olduğundan söz etmek mümkündür. Benzer 

şekilde hızla değişen dünyaya uyum sağlayabilen, daha etkili ve eleştirel düşünen, okuyan, 

inceleyen, araştırmalar yapan, yeni çözüm yolları bulabilen bireylerin yetiştirilebilmesi için 

bireylere okuma becerisi kazandırılması gerekmektedir. Günümüz dünyasında reklamdan iletişime, 

eğitimden siyaset bilimine varıncaya kadar pek çok iş kolu ve disiplinde resim, şekil, grafik vb. 

unsurları içeren görseller etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Bu durumun temelinde görsel 

unsurların hayatımızdaki değeri ve sahip olduğu anlatım gücü yer almaktadır. Bu konuda uzmanlar, 

görsel unsurların unutmayı geciktirdiğini, akılda kalıcılığı arttırdığını ifade etmekte ve sahip 

olduğumuz bilgilerin % 83’ünü görme duyusu ile edindiğimizi belirtmektedirler. Gerek dinleme ve 

gerekse okuma metinleri de büyük oranda görsel unsurlar içermektedir. Bu nedenle bireylerin 

dinleme ve okuma metinlerini doğru bir biçimde algılayabilmeleri için görsel okuryazarlığı 

becerilerine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca görsel okuryazarlığı becerilerine sahip olmak, 

nitelikli yazılı ve işitsel metinler oluşturulması konusunda da son derece önemli ve gereklidir.  

 

Anahtar Kelimeler: Dinleme, Okuma, Görsel Okuryazarlığı 

 

Abstract 

Language training aims at making individuals good listeners, speakers, readers and writers. 

Effective language training requires developing and internalising listening, speaking, reading and 

writing called as basic language skills. Among these skills, listening and reading are called 

comprehension skills. The basis of this naming is that we have to use these two skills in order to 

understand any kind of information on any kind of topic. Individuals acquire listening skill on pre-

school period by communicating with the family and immediate circle. Reading skill is acquired 

during primary education. Listening is mostly related with hearing, reading is directly related to 

sight. Comprehension skills are used effectively in order to acquire information on a topic on every 

stage of educational activities from primary education to higher education. Experts points out that 

an individual spend 42% of his/her time listening to other while in a group, also students use this 

skill around 2,5-4 hours in school in a single day. Considering this duration, it can be said that there 
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is a close link between academic success and listening skill. Similarly in order to educate 

individuals, who can keep up with rapidly developing world, think more effectively and critically, 

read, examine, research, can find new solutions, reading skill must be developed. In today’s world, 

in a variety of areas from advertising to communication, from education to science, pictures, 

figures, graphics etc. are used effectively. Visuals are important because of their value and power of 

expression in our life. Experts points out that visuals detain forgetting and increase retention. They 

also point out that we   acquired 83% information by sight. Both listening and reading texts include 

a wide range of visuals. Because of this, individuals must have visual literacy skills to understand 

visuals better and proper. Also having visual literacy skills play an important role in preparing 

sufficient written and auditory texts.  

KeyWords: Listening, Reading, Visual literacy 

 

Giriş 

 Dil öğretimi; bireylerin nitelikli birer dinleyici, konuşmacı; okur ve yazar olmalarını ve 

buradan hareketle içinde yaşadıkları toplum ile etkili iletişim kurabilmelerini amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Genel Amaçları (2017:10) bölümünde şunlar ifade 

edilmektedir: Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri 

dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri 

kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili 

iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini 

sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.(2017: 

10). Etkin ve nitelikli bir dil öğretimi, bu becerilerin tümünün geliştirilmesini ve içselleştirilmesini 

gerektirmektedir. Belet ve Yaşar (2007: 70), ana dili öğretiminin ve dil becerilerinin 

geliştirilmesinin tüm öğrencilerin eğitiminde giderek daha çok kaygı duyulan bir konu olduğunu 

belirtmektedir. Söz konusu kaygı, araştırmacıları ve eğitimcileri dil becerilerinin geliştirilmesi için 

neler yapılması gerektiği sorusuna cevap aramaya mecbur bırakmaktadır. Çalışmamız kapsamında 

anlama becerileri ve bu becerilerin geliştirilmesi bağlamında görsel okuryazarlık üzerinde 

durulacaktır. 

1. Anlama Becerileri 

Temel dil becerilerinden olan dinleme ve okuma, “anlama” alt başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Bu sınıflamanın dayanağı, herhangi bir konuda yazılmış veya söylenmiş bir 

bilgiyi anlamak için bu iki beceriyi kullanmak zorunda oluşumuzdur. Bunlardan dinleme bireyin 

okul öncesi dönemde, ailesi ve yakın çevresiyle kurduğu iletişime bağlı olarak edindiği; okuma ise 

temel eğitime başlayıp okuryazarlığa ilk adımlarını atmasından itibaren kazandığı birer anlama 

becerisidir. Ayrıca dinlemenin daha çok işitme, okumanın ise görme duyusuyla doğrudan ilişkili 

olduğundan söz etmek gerekmektedir. Aralarındaki bu farklara rağmen her iki beceri de temel 

eğitimden yükseköğretime varıncaya kadar eğitim-öğretim faaliyetlerinin her aşamasında işlevsel 

bir biçimde kullanılmaktadır. Bu bağlamda anlama becerilerinin kapsamı ve eğitim-öğretim 

faaliyetleri açısından taşıdığı değerlere değinmek gerekmektedir. 

1.1. Dinleme 

 Temel dil becerileri arasındaki kazanım açısından ilk sırada yer alan dinleme; konuşan 

kişinin vermek istediği mesajı, pürüzsüz olarak anlayabilme ve söz konusu uyarana karşı tepkide 

bulunabilme etkinliği (Demirel,  1999:  33) olarak tanımlanmaktadır. Bu beceriyi önemli kılan 

faktörlerin başında dinlemenin gerek günlük yaşamda gerekse okul hayatındaki kullanım sıklığı 

gelmektedir. Alan uzmanları bir kişinin, diğer insanlarla birlikte olduğu zamanın % 42’sini 

dinlemekle geçirdiğini, öğrencilerinse okulda günde 2,5-4 saat boyunca bu beceriyi kullandıklarını 

(Göğüş, 1978: 227) belirtmektedir. Bu süre dikkate alındığında dinleme becerisi ile akademik başarı 

arasındaki ilişkinin yönünü ve boyutunu kolayca tahmin etmek mümkündür. Dinlemenin; 

anlamanın en önemli unsurlarından biri olarak hayat boyu kullanılan bir yetenek olduğunu 

vurgulayan Yalçın (2012: 45) öğrencinin, öğretmeni anlamaya başladığı seviyeden itibaren ona 

sistemli bir dinleme eğitimi verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Nitekim hem etkili iletişim hem 

de etkili öğrenmenin sağlanabilmesi, büyük oranda nitelikli bir dinleyici olunmasına bağlıdır. Bu 
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kapsamda Doğan (2014: 155-156), iyi bir dinleyici olmayı gerektiren unsurları şu şekilde 

sıralamaktadır: 

 Nezaket kuralları gereği konuşan kişiyi dikkatlice dinlemek gerekir. 

 Dikkatli dinleme yoluyla, konuşan kişilerden pek çok şey öğrenilir. 

 İyi dinleme alışkanlıklarının gelişmesiyle birlikte öğrenme git gide devamlı hâle gelir. 

 Anlatılan konuyla ilgili sorular sorulduğunda dinlememiş olmaktan dolayı zor durumda kalmamak 

için iyi bir dinleyici olmak gerekir. 

 Dinleme yetersiz olduğunda bir tartışmaya aktif katılım mümkün değildir. 

 Yönlendirmelerin dikkatlice takip edilmemesinden dolayı işlemlerin tekrar edilmesi zaman kaybına 

neden olacaktır. 

 Taraflar karşılıklı olarak iyi birer dinleyici değilse iletişimde sorunlar çıkar. 

 Öğrenciler okul ve toplumla bütünleştiklerinde kaliteli dinleme alışkanlıkları doğar. Bu nedenle 

okuldaki iyi dinleme alışkanlıkları toplumsal alanda da kendini gösterir. 

Şu hâlde dinlemenin etkili iletişim kurma konusunda son derece önemli bir beceri olduğu, 

nitelikli bir dinleyici olmakla etkili öğrenme arasında doğru orantılı bir ilişki olduğu ve buradan 

hareketle temel eğitim basamağından itibaren öğrencilere etkili ve eleştirel dinleme becerilerinin 

kazandırılması gerektiği çıkarımına ulaşmak mümkündür. 

1.2. Okuma 

 Okuma; metinlerin algılanması, anlamlandırılması ve yorumlanması sürecidir. Söz konusu 

süreç, bireyin okul hayatıyla birlikte başlamakta ve ömür boyu aktif bir biçimde kullanılmaktadır. 

Bu kapsamda Coşkun (2002: 234) hızla değişen dünya şartlarının, toplumların gelişmesinde sözlü 

iletişim yerine yazılı iletişimin önem kazanmasına sebep olduğunu ve buradan hareketle gelişmiş 

ülkelerdeki kentleşme sürecine bağlı olarak insanların, iletişimlerinin büyük bir kısmını okuma 

yoluyla gerçekleştirdiklerini ifade etmektedir. 

Bilim ve teknolojinin her geçen gün geliştiği günümüz dünyasında bilginin nitelik ve 

niceliğinde ciddi değişimler meydana gelmiştir. Bu bağlamda Karatay (2014: 221), bireylerin farklı 

bilgi kaynaklarına erişerek bunlardan amaç ve ihtiyaçlarına uygun olarak yararlanabilmelerinin 

okuma becerisini etkin bir biçimde kullanabilmelerine bağlı olduğunu belirtmektedir. Benzer 

şekilde Gün ve Demirel (2019: 43), değişen dünyaya uyum sağlayabilen, daha etkili ve eleştirel 

düşünen, okuyan, inceleyen, araştırmalar yapan, yeni çözüm yolları bulabilen bireylerin 

yetiştirilebilmesi için bireylere okuma becerisi kazandırılması gerektiğini ifade etmektedir. 

 Gelişen teknolojiyle birlikte dijital kaynaklar; sayı ve erişim kolaylığı anlamında kitap, dergi 

vb. matbu eserlerin önüne geçmiştir. Fakat bu nicelik değişiminin okumanın önemin azalmasına 

sebep olduğundan söz etmek doğru değildir. Kurudayıoğlu ve Çelik (2013: 112)’e göre kitle iletişim 

araçlarının yaygınlık kazanmasıyla ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte insanoğlu artık bilgiye 

kolayca ulaşabilmektedir. Ancak kitaplar bilgiye ulaşmada günümüzde de vazgeçilmez kaynaklar 

arasındadır. Kitap okumanın insana verdiği duyguyu, teknolojinin getirdiği yeniliklerle bulmak 

mümkün değildir. Dolayısıyla şartlar ne olursa olsun okuma, etkili öğrenmenin en geçerli ve yaygın 

yollarından biri olmaya devam etmektedir. Bu nedenle öğrencilere etkili okuma becerilerinin 

kazandırılması gerekmekte ve bu kapsamda okuma-algılama bağını kuvvetlendirmek amacıyla 

başta görsel unsurlar olmak üzere metnin anlamı üzerinde etkili olan unsurların nasıl yorumlanacağı 

öğretilmelidir. 

2. Görsel Okuryazarlığı Bağlamında Anlama Becerileri 

 Günümüz dünyasında reklamdan iletişime, eğitimden siyaset bilimine varıncaya kadar pek 

çok iş kolu ve disiplinde resim, şekil, grafik vb. unsurları içeren görseller etkin bir biçimde 

kullanılmaktadır. Bu durumun temelinde görsel unsurların hayatımızdaki değeri ve sahip olduğu 

anlatım gücü yer almaktadır. Uzmanlar (Senemoğlu, 2004; Aytaş, 2016), görsel unsurların 

unutmayı geciktirdiğini, akılda kalıcılığı arttırdığını ifade etmekte ve sahip olduğumuz bilgilerin % 

83’ünü görme duyusu ile edindiğimize dikkat çekmektedirler. 

İnsanoğlunun görselleri kullanmaya başlamasının ilk çağlara kadar dayandığı bilinmektedir. 

Bu konuda Özden (2009: 73), insanlık tarihinin ilk mekânları olan mağara duvarlarının görsel 

unsurların kullanılması bakımından birer anlatım alanı olduğunu belirtmekte ve buradan hareketle 
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görsel unsurların yazılı kültürden daha önemli olduğuna dikkat çekmektedir. Bu durum, görsellerin 

hayatımızda ne denli önemli bir yere sahip olduğunu göstermekte; aynı zamanda görsel 

okuryazarlığı olgusuna zemin oluşturmaktadır.  

Görsel okuryazarlığıyla ilgili ilk akademik çalışmanın 1969 yılında başladığından söz etmek 

mümkündür. Bu tarihte gerçekleştirilen konferansta görsel okuryazarlık; insanın görme duyusuyla 

birlikte diğer duyu organlarını da kullanarak geliştirdiği bir dizi yeterlik olarak tanımlanmış ve bu 

yeterliklerin gelişiminin insanların öğrenmesinin temeli (Debes, 1969: 25) olduğu belirtilmiştir. 

Nitekim geçmişten günümüze görsel unsurlar yazılı ve sözlü metinlerin daha iyi anlaşılması ve 

yorumlanmasını kolaylaştırmakta, etkili öğrenmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Bu konuda 

Kaplan (2017: 24) görsellerin, öğrenilenlerin daha kalıcı hâle gelmesini sağladığını ve bu nedenle 

bilginin belleğe işlenmesi sürecinde görsel unsurların işlevsel bir biçimde kullanılması gerektiğini 

ifade etmektedir.  

Başta çocuk kitapları olmak üzere pek çok metinde görsel unsurlardan yararlanılmaktadır. 

Bu hem metne olan ilgiyi arttırmakta hem de okuma alışkanlığını tetiklemektedir (Kara, 2012: 225). 

Bununla birlikte görsel unsurların sadece yazılı metinlerde kullanıldığı görüşünün doğru olmadığını 

belirtmek gerekmektedir. Nitekim özellikle son yıllardan itibaren sözlü metinlerde de görsel 

unsurlar, anlamı pekiştirmek amacıyla yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda Türkçe 

Dersi Öğretim Programında (2017: 10) yer alan dinleme becerisinin “dinleme/ izleme” şeklinde 

güncellenmesi, bu olgunun bir sonucu olarak değerlendirilebilir. 

Metnin anlamı üzerinde bu denli büyük bir etkiye sahip olan görsel unsurların 

algılanabilmesi adına belirli bir resim, şekil veya grafiğe baktıktan sonra metni okumak veya 

dinlemek yeterli değildir. Görsel unsurların yorumlanması ve metne olan katkısının anlaşılması için 

bir takım yeterliklere sahip olunmalıdır. Bir başka deyişle öğrencilerin yazılı veya sözlü metinleri 

daha iyi anlayıp yorumlayabilmeleri için görsel okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Lankford [1992 (Akt: Sanalan, Sülün ve Çoban, 2007: 41)] temel görsel 

okuryazarlık becerilerini şöyle sıralamaktadır: 

 Görüntüdeki ışık miktarının az ya da çok olduğunu tayin edebilmek 

 Şekillerdeki biçim ve büyüklük gibi özellikleri algılayabilmek 

 Renk dolgunluğunu ve karşıtlığını ayırt edebilmek 

 Görüntülerdeki uzaklık, yükseklik ve derinlik boyutlarını algılayabilmek 

 Hareket hızındaki farkları algılayabilmek 

 Vücut dilini okuyabilmek ve kullanabilmek 

 Bir görüntüde belli özelliklere göre gruplanmış nesneleri tanıyabilmek, anlamlandırabilmek ve 

kullanabilmek 

 Karışık dizilmiş bir seri nesneyi, görüntüyü, jestleri ve mimikleri ayırt edebilmek, tanıyabilmek ve 

anlamlandırabilmek 

 Bir seri nesneyi, görüntüyü, jest ve mimikleri sözle aktarabilmek 

 Görsel mesajları sözel mesajlara ve bunun tersine çevirebilmektir. 

Burada yer alan beceriler, görsel unsurların doğru bir biçimde algılanması, ayrıntılardaki 

benzerlik ve farklılıkların keşfedilmesi, yorumlanması ve bu unsurlarla metin arasında bağ 

kurularak ifade edilmek istenenin daha doğru bir biçimde anlaşılmasına hizmet etmektedir. Aynı 

zamanda yazılı veya işitsel metinler oluşturulurken de görsellerin metnin anlamını güçlendirecek 

şekilde organize edilebilmesi için yine görsel okuryazarlık becerilerinin kazanılmış olması 

gerekmektedir. Nitekim bu beceriler hem görselleri okumayı hem de yazmayı kapsamaktadır. Şu 

hâlde İşler (2002: 159-160)’in  

 Görsel mesajların anlamlarını yorumlama, anlama ve değerlendirme 

 Görsel tasarım temel ilke ve kavramlarını hem uygulayarak hem de çözümleyerek daha etkili bir 

iletişim gerçekleştirme 

 Geleneksel yöntemler ile birlikte bilgisayar ve diğer teknolojik araçları kullanarak etkili görsel 

mesajlar üretme 

 Karşılaşılan problemlere kavramsal çözümler üretebilmek için görsel düşünme biçimini kullanma 

131



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
şeklinde sıraladığı görsel okuryazarlık becerileri, metinde verilmek istenen ile okurun veya 

izleyicinin bunu doğru anlama oranını belirleyen ve bu süreci etkili hâle getiren en temel 

unsurlardandır. 

Sonuç 

Görseller, hayatımızın neredeyse her alanında (ders kitapları, medya, kitle iletişimi vb.) 

anlamı kuvvetlendirmek amacıyla yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Bu yaygın kullanımın en 

önemli sebebi görsellerin etki ve ifade gücüdür. Bu nedenle yazılı ve işitsel metinlerin neredeyse 

hepsinde belirli oranlarda görsel unsurlara yer verilmektedir. Resim, şekil, grafik gibi görsel 

unsurlarla düzenlenmiş metinlerin doğru bir biçimde algılanması ve yorumlanması ise bu 

görsellerin yapısını ve metindeki işlevini bilmeyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bireylerin anlama 

becerilerinin geliştirilmesi için onlara görsel okuryazarlık becerileri kazandırılmalıdır. 
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Özet 

Bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak klasik anlamdaki tek boyutlu metin algısı değişmiş 

ve bunun yerini çok katmanlı yapılara sahip olan yeni metin türleri almaya başlamıştır. Bu 

kapsamda multimodal texts olarak da bilinen çok katmanlı metinler; resim, yazı, grafik, ses, jest ve 

mimikler vb. unsurlardan en az ikisinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş metinlerdir. Bu tür 

metinler günümüz dünyasında eğitimden medyaya varıncaya kadar neredeyse her alanda işlevsel bir 

biçimde kullanılmaktadır. Bu tür metinleri işlevsel kılan temel özellik ise çok katmanlı yapıların 

aynı anda birden fazla duyuyu harekete geçirebilmesidir. Bu gerçekten hareketle çalışmamızda 

sadece yazıdan oluşan (tek katmanlı) bir okuma metninin, drama çalışması aracılığıyla çok katmanlı 

hâle getirilmesi ve her iki metin türünün anlama üzerindeki olası etkileri karşılaştırılmıştır. Alan 

uzmanları öğrenme işlemine katılan duyu organlarının sayısının fazla olması nedeniyle öğrenmenin 

daha doğru gerçekleşeceğini, öğrenilenlerin unutulmasının engelleneceğini ve buna bağlı olarak 

birçok uyarıcının harekete geçirildiği sahne oyunlarına Türkçe öğretiminde yeterince yer verilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle çalışmamızda sadece yazıya dayalı bir metin yerine, drama 

yöntemi kullanılarak çok katmanlı hâle getirilmiş bir metnin kullanılmasının anlama üzerindeki 

etkileri alan uzmanlarının görüşlerinden hareketle incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle tek 

katmanlı, yazılı bir metnin (Nasihat) öğrencilere okutulması ve okumaların ardından metnin ana 

düşüncesi ile yardımcı düşüncelerinin tespit edilmesi planlanmıştır. Bu aşamada öğretmenin, 

öğrencilerden gelen cevapları not alması beklenmektedir. Bir sonraki aşamada öğrencilerin 

arkadaşlarıyla (üçerli, dörderli, beşerli vb.) kümeler oluşturmaları istenir. Her bir kümede yer alan 

öğrenciler metnin vermek istediği mesajı kendi arasında tartışırlar. Hemfikir olunan ana düşünce, 

öğrenciler tarafından senaryolaştırılır ve beşer dakikalık drama çalışmaları hâlinde sınıfta temsil 

edilir. Öğrencilerin drama çalışmalarını sergilemelerinin ardından öğretmen tarafından metnin ana 

düşüncesi ve yardımcı düşüncesiyle ilgili soruları öğrencilere tekrar yöneltir ve tek katmanlı 

metinler ile çok katmanlı metinlerin anlama üzerindeki etkisi tespit edilir. İlgili literatürden hem 

okuma hem izleme ve hem de dinleme (çok katmanlı) becerisine hitap edecek şekilde yapılandırılan 

metinlerin, öğrencinin aktif katılımını mümkün hâle getirmesi nedeniyle daha etkili bir öğretim 

materyaline dönüşeceği öngörülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çok katmanlı metin, Okuma, Öğretim 

 

Abstract 

Depending on the developments in science and technology, the perception of one-dimensional text 

in the classical sense has changed and it has been replaced by new types of text with multiple 

layers. In this context, multiple-layered texts, also known as multimodal texts, are the texts formed 

by the combination of at least two of the elements such as painting, writing, graph, sound, gestures 

and facial expressions. Such texts are functionally used in almost every field from education to 

media in today's world. The basic feature that makes such texts functional is the ability of multiple-

layered structures to activate more than one sense simultaneously. From this point of view, this 

study discusses that a reading text consisting of only writing (single-layered) is transformed into a 

multiple-layered one through a drama activity, and compares the possible impacts of both texts on 

comprehension. Field specialists state that due to the fact that the number of sensory organs 

involved in the learning process is high, learning would be more accurate, this would prevent what 
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is learned from being forgotten, and it is necessary to give enough room for drama plays activating 

several stimuli in teaching Turkish. Therefore, in our study, the effects of using multiple-layered 

texts using drama method instead of a text based solely on the writing have been examined based on 

the opinions of the field specialists. In this context, it is planned to get students to read a single-

layered written text (Nasihat) and to determine the main idea and the supporting ideas of the text 

after reading. At this stage, the teacher is expected to take notes on the answers of the students. At 

the next stage, students are asked to create groups with their friends (with three, four, five friends 

etc.). The students in each group discuss the message that the text wants to give. The main idea that 

is agreed by the students is scripted and performed in the classroom in the form of five-minute 

performances for each. After the students perform their drama works, questions about the main idea 

and the supporting ideas of the text are redirected by the teacher to the students, and the effect of the 

single-layered and multiple-layered texts on the comprehension is determined. It is foreseen that the 

texts from the relevant literature which are structured to appeal to reading and watching as well as 

listening skills (multiple-layered), will become more effective teaching materials as it enables the 

active participation of the students. 

 

Keywords: Multiple-layered text, reading, teaching 

 

Giriş 

 Bireylerin edilgen birer alıcı konumunda oldukları geleneksel yaklaşımların aksine modern 

eğitim sistemleri; öğrencinin merkezde olduğu, aktif olarak bilgiyi bizzat kendisinin inşa ettiği bir 

sınıf ortamını benimsemektedir. Bunun da en etkili biçimde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme 

becerileriyle mümkün olabileceği öngörülmektedir. Bu konuda Seferoğlu ve Akbıyık (2006: 194) 

eleştirel düşünme becerilerinin; ifadeleri çözümleme, ifade edilmemiş düşüncelerin farkına varma, 

önyargıların farkına varma, düşüncelerin farklı ifade edilişlerini arama; yaratıcı düşünmenin ise 

temel olarak düşünmenin mantığa, sezgiye dayalı yönlerini kullanarak özgün, estetik bir ürün ortaya 

koyma becerilerinden oluştuğunu belirtmektedir. Cüceloğlu (1999: 255) ise eleştirel düşünmeyi; 

kendi düşünce süreçlerimizin bilincinde olarak, başkalarının düşünce süreçlerini göz önünde 

tutarak, öğrendiklerimizi uygulayarak kendimizi ve çevremizde yer alan olayları anlayabilmeyi 

amaç edinen aktif ve organize zihinsel bir süreç şeklinde tanımlanmaktadır. Her iki tanımda yer 

alan ortak özellik; eleştirel düşünmenin problemlerin analizi, sentezi ve yorumlanması aşamalarında 

öğrencilerin kendi beceri ve deneyimlerinden hareketle özgün bir yol izlemeleri ve çıkarımlarda 

bulunmaları yönündedir.  

 Sınıf içi uygulamalar düşünüldüğünde öğrencilerin farklı türden metinleri yorumlayarak bu 

metinlerle ilgili bireysel yargılara ulaşmaları konusunda metnin yapısı belirleyici bir rol 

oynamaktadır. Bu bağlamda bir metin ne kadar çok duyuya hitap ederse, öğrencilerin algılama 

düzeyleri de aynı oranda artmaktadır. Kaplan (2018: 3787)’a göre eğitimde asıl önemli olan kişilere 

problem çözme becerisi edindirmektir. Bahsedilen bu kazanım, bireylere zengin öğrenme ortamları 

sunmakla mümkündür. Nitekim her birey farklı bir zekâ türüne ve buna bağlı olarak farklı öğrenme 

yöntemlerine sahiptir. Bu durum, eğitimde başarıya ulaşılabilmesi adına aynı anda olabildiğince 

çok duyuya hitap eden materyallerin (görsel, işitsel, yazılı vb.) tercih edilmesini gerektirmektedir. 

Bu nedenle öğrencilere eleştirel düşünme becerilerinin kazandırılması ve buradan hareketle onların 

kendi öğrenme yöntemlerini belirleyerek metinleri eleştirel bir bakış açısıyla çözümleyebilmeleri 

adına çok katmanlı metinlerin etkin birer öğretim materyali olarak yaygın bir biçimde kullanılması 

gerekmektedir. 

 Bu çalışmada örnek bir okuma metni belirlenmiş, hazırlık ve geliştirme aşamalarından sonra 

drama çalışmaları aracılığıyla metnin çok katmanlı hâle getirilmesi tasarlanmış ve her iki uygulama 

arasındaki fark, dersin sonuç bölümü ekseninde değerlendirilerek yorumlanmıştır. Araştırmamızda 

drama yöntemine yer verilmesinin temel sebebi ise bu yöntemin aynı anda birden fazla duyuyu 

harekete geçirme özelliğine sahip oluşudur. Bu konuda (Arslan ve Gürsoy, 2008: 124), öğrenme 

işlemine katılan duyu organlarının sayısının fazla olmasına bağlı olarak öğrenmenin daha doğru 

gerçekleşeceğini, öğrenilenlerin unutulmasının engelleneceğini ve buna bağlı olarak birçok 
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uyarıcının harekete geçirildiği sahne oyunlarına Türkçe öğretiminde yeterince yer verilmesi 

gerektiğini belirtmektedir. 

1. Çok Katmanlı Metinlerin Tanımı, Kapsamı ve İşlevi 

 Metin bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, 

tekst; basılı veya el yazması parça (TDK, 2019) şeklinde tanımlanmaktadır. Ancak bilimde ve 

özellikle de dijital teknolojilerdeki gelişmelere bağlı olarak burada bahsedilen tanımda köklü 

değişiklikler meydana gelmiştir. Nitekim söz konusu teknolojik gelişmelerin sonucunda özellikle 

görsel ve işitsel unsurlar, üç boyutlu tasarımlar hâlinde hayatımızda önemli oranda yer etmeye 

başlamıştır. Bu bağlamda “multimodal texts” olarak da isimlendirilen çok katmanlı metinler ses, 

yazı, görseller, jest- mimik gibi unsurların bir anlam oluşturacak şekilde bir araya gelmesini 

(Anstey ve Bull, 2016) ifade edecek şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 

 Çok katmanlı metinlerin önemi ve değeri, bu tür metinlerin işlevselliğinden 

kaynaklanmaktadır. Nitekim her duyu organının öğrenme sürecine katkı sağladığı (Akpınar ve 

Ersözlü, 2008) gerçeği düşünüldüğünde aynı anda birden fazla duyuya hitap eden çok katmanlı 

metinlerin önemi net bir biçimde anlaşılmaktadır. Bu konuda Gu (2006: 1), çok katmanlı metinlerin 

birden fazla duyuyu harekete geçirdiği için metin analizi, araştırma, öğretme ve uygulamalarının 

önemli bir parçası hâline geldiğini belirtmektedir. Bu gerçekten hareketle, çalışmamızda birden 

fazla duyuya hitap edecek şekilde (çok katmanlı) tasarlanan bir metnin, okuma eğitimi merkezinde 

ele alınması ve bu konuyla ilgili etkinlik önerisine yer verilmesi planlanmıştır. 

2. Sınırlıklar 

 Çalışmamız, okuma eğitimine yönelik tasarlanan metnin (Nasihat), sonuç etkinlikleri 

bölümüyle sınırlandırılmıştır. 

3. Örnek Etkinlik 

 Bu bölümde aşağıda yer alan Nasihat isimli okuma metnine yönelik sonuç çalışmalarının 

aşamaları planlanmıştır. 

Nasihat 

Yıllar önce, çok uzaklarda bir adam varmış. Bu adam çalışmak amacı ile çok uzaklara 

gitmiş ve yıllarca çalışmış. Sonunda memleketine dönme zamanı gelmiş. Bu çalışma sürecinde 

toplam 3000 akçe biriktirmiş ve evinin yolunu tutmuş. Evine doğru giderken yolu büyük bir 

şehirden geçmiş. Yolda yürürken köşe başında birisi "Bir nasihat bin akçe, bir nasihat bin akçe" 

diye bağırıyormuş. Adam düşünmüş “Nasıl olur, bir nasihatı bin akçeye satarlar, ben yıllarca 

çalıştım ve sadece 3000 akçe biriktirdim”. Bu işe pek aklı ermemiş ama merak işte. Duramamış ve 

adama bin akçe vererek o nasihati satın almış. Nasihat "Kaderde ne var ise o çıkar." ve yoluna 

devam etmiş... 

İlerde yine köşe başında başka bir adam bağırıyormuş "Bir nasihat bin akçe." diye. Adam 

yine dayanamamış bin akçe de o adama vermiş ve ikinci nasihatı da satın almış. İkinci nasihat da 

"Gönül kimi severse güzel odur.". Son kalan bin akçesi ile de yoluna devam etmiş. Tam şehrin 

çıkışında yine köşe başın da bir adam bir nasihati bin akçeye satıyor. Adam bir parasına bakmış bir 

de nasihati satan şahsa, dayanamamış ve kalan son akçesiyle de o nasihati satın almış. Son 

nasihatte "Hiç bir iş aceleye gelmez.". Parasız yoluna devam etmiş. 

Şehrin çıkışında büyük bir topluluk ile karşılaşmış. Topluluk telaş içindeymiş. Yaklaşmış ve 

oradakilerden birine neler olduğunu sormuş. Oradan birisi açıklamış, demiş ki “Burada şehrin tüm 

su ihtiyacını karşılayan bir kuyu var, ama kuyunun içinde de canavar var. Canavar suyu tutmuş, 

göndermiyor. Aşağıya kim indiyse bir türlü çıkamadı. Şimdi herkes korkuyor aşağı inmeye.” Adam 

düşünmüş ve ilk satın aldığı nasihat aklına gelmiş. "Kaderde ne var ise o çıkar." Aşağı inmeye 

karar vermiş. Aslında bu nasihatleri herkes bilir ama uygulayabilmemiz için belli bir bedel 

ödememiz gerekiyor. İnince canavar hemen yakalamış ve yerine götürmüş. Demiş ki "Buraya 

gelenlerin hepsine bir soru sordum ve bilemediler. Eğer sen bilirsen seni serbest bırakırım. Bir 

dizine sarışın ve dünya güzeli bir kadın, diğer dizine de kurbağa koymuş ve "Söyle bakalım hangisi 

güzel?" demiş. Adam düşünürken aklına ikinci aldığı nasihat gelmiş ve "Gönül kimi severse güzel 

odur." demiş. Bu cevap canavarın çok hoşuna gitmiş. Zira canavar, kurbağanın gözlerine âşıkmış. 

Adamı salmış ve suyu bırakmış. Almışlar adamı krala götürmüşler ve ağırlığınca altın vermişler. 
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Adamımız yoluna devam etmiş ve nihayet evine varmış. Evinin camından içeri bakmış. Bir 

de ne görsün; karısı genç biri ile diz dize oturuyor. Hemen kılıcını çekmiş ve tam içeri girerken 

üçüncü nasihat aklına gelmiş. "Hiçbir iş aceleye gelmez". Kılıcını kınına koymuş ve içeri girmiş. 

Hoş beşten sonra karısına o genci sormuş. Kadın da "Bey, sen gittiğinde ben hamileydim ve bir 

oğlumuz oldu. Bu genç senin oğlun." demiş (Cengiz, 2017).  

 Metnin hazırlık, okuma ve geliştirme aşamalarından sonra sonuç bölümü kapsamında şu 

adımlar öngörülmektedir: 

I. Okuduğunu Anlama: 

 Bu bölümde öğrencilere aşağıdaki sorular sorulur ve onlardan gelen cevaplar not edilir. 

 Metnin ana düşüncesi nedir? 

 Metnin yardımcı düşünceleri (alt mesajları) nelerdir? 

 Metinden hareketle nasihat kavramının hayatımızdaki önemiyle ilgili neler söylenebilir? 

II. Drama Çalışması 

 Bu bölümde öğrencilerin arkadaşlarıyla (üçerli, dörderli, beşerli vb.) kümeler oluşturmaları 

istenir. Her bir kümede yer alan öğrenciler metnin vermek istediği mesajı kendi arasında tartışırlar. 

Hemfikir olunan ana düşünce, öğrenciler tarafından senaryolaştırılır ve beşer dakikalık drama 

çalışmaları hâlinde sınıfta temsil edilir.  

III. Değerlendirme 

 Kümelerin drama çalışmalarını tamamlamalarının ardından 1. bölümde (Okuduğunu 

Anlama) yer alan sorular öğrencilere tekrar sorulur. Ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar 

ile drama çalışmasından sonra verdikleri cevaplar karşılaştırılarak metnin anlaşılma düzeyi 

arasındaki fark değerlendirilir.  

Sonuç 

 Çalışmamızda yer verilen metin (Nasihat) sadece yazılı unsurlardan oluşmakta ve 

öğrencilerin okuduklarını anlama düzeylerini basit bir biçimde ölçmeye yetmektedir. Oysa 

metinlerin birden fazla duyuya hitap edecek şekilde zenginleştirilmesi, anlaşılırlığı ve akılda 

kalıcılığı arttıran önemli unsurlardır. Bu konuda Karatay (2014: 224), okuma eğitiminde, öğrenme 

sürecinin etkili olabilmesi için öğrencilere bilgileri etkin işleme fırsatları sunulması gerektiğini 

belirtmektedir. Bu bağlamda drama, öğrencilerin aktif katılımına imkân sağladığı için etkin bir 

öğrenme stratejisi olarak kullanılmaya uygundur. Bu sayede hem okuma hem izleme ve hem de 

dinleme (çok katmanlı) becerisine hitap edecek şekilde yapılandırılan metnin, öğrencinin aktif 

katılımını mümkün hâle getirmesi nedeniyle daha etkili bir öğretim materyaline dönüşeceği 

öngörülmektedir. 
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Özet 

Ortak Türk abidesi “Oğuz-nâme”nin Oğuz Türklerinin folklorunun eski tarihinden haber veren 

kaynak gibi (el yazısı XV-XVI. yüzyıllarda yazıya alınsa da, burada toplanmış atasözü ve 

deyimlerin büyük çoğunluğunun dili IX-XI. yüzyıllara aittir) önemi bilimsel çalışmalarla 

onaylanmıştır. Aynı zamanda yapılan paralellikler şunu gösterir ki, çağdaş dilimizde kullanılan 

atasözlerinin tekâmül sürecini ve temel gelişme yönlerini izlemeğe imkan veren “Oğuz-nâme” 

Azerbaycan Türkçesinin timsalinde tüm Oğuz grubu lehçelerinin tarihi gelişimi boyunca leksik-

sentaktik birimlerinin potansiyel ifade imkanlarını ortaya çıkarmak için önemli kaynaktır. Şöyle ki, 

abidedeki paremiyaların (kalıp ifadelerin) çoğu yüzyılların sınavından geçerek bazen çok cüzi 

fonetik değişikliklerle, bazen ise hüküm şeklini almış bilge fikirlerin muhteviyatı saklanılmakla, 

elde edilmiş zihinsel sonucun yeni biçimde ifadesi yoluyla günümüze kadar gelmiş, çağdaş 

Azerbaycan Türkçesinde aktif birimler olarak yaşamını sürdürmektedir. Şekil ve içerik 

özelliklerindeki paralellikler dikkate alınarak, “Oğuz-nâme”deki deyimlerin çağdaş dilimizdeki 

seçeneklerini aşağıdaki şekilde gruplaştırabiliriz: 

1. İçerik unsurları olduğu gibi saklanılmakla yalnız fonetik değişikliklere maruz kalmış 

örnekler (Oynamıyan qız yerim tardur deyər (37) // Oynaya bilməyən yerim dardır deyər - Dans 

etmeyi becermeyen yerim dardır söyler). 

2. İçeriğinde semantik arkaizm olan örnekler (Ər gedər, adı qalur (38) // İgid ölər, adı qalar 

- Yiğit ölür, namı kalır). Örnekteki “er” sözü çağdaş Azerbaycan Türkçesinde farklı anlam 

taşıdığından bu anlamı belirtmek için “igid” (“yiğit”) kelimesi kullanılır.   

3. İçerik unsurlarından biri (veya birkaçı) leksik arkaizme dönüşmüş örnekler (Könül kimi 

sevərsə, görklü oldur (170) // Könül sevən göyçək olar - Gönül seven güzel olur; Öksüz oğlan 

göbegin kəndü kəsər (35) // Yetim uşaq göbəyini özü kəsər - Öksüz çocuk göbeğini kendi keser). 

4. Esas motifi ifade eden içerik unsuru saklanılmakla diğer bileşenleri değişmiş örnekler (Ac 

kiminlə gərəksə, savaşır (22) //  Ac qılınca gələr - Aç kılıca gelir; İki gəmi qulpın tutan tez ğərq olur 

(62) // İki oynaşlı ərsiz qalar - İki oynaşlı (kadın) kocasız kalır).  

5. Mazmunca benzer, kelime içeriğine göre tamamen farklı unsurlardan oluşan örnekler 

(Ərlə övrət arasına girənin hörmətsizligi qalur (20) // Qardaşlar savaşdı, əbləhlər inandı - 

Kardeşler savaştı, eblehler inandı; İt ağzın gəmik dutar (25) // Loxma ki, var, boğmadır - Lokum ki, 

var, boğmadır; İssi aşdan qorqan sovuğı üfürüp yiyər (40) // İlan vuran ala çatıdan qorxar - Yılan 

sokan ala çatıdan korkar).  

Bu paralellikler şunu gösterir ki, Oğuz atasözleri ve deyimleri halkın milli tefekkürünü, 

derin bedii idrak ve zengin tahayyülünü günümüze taşıdığı gibi, en değerli hazine olarak gelecek 

nesillere de aktaracaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Oğuznâme, Paremiya, Atasözleri, Deyimler, Arkaizm.   

 

Giriş 

Ortak Türk abidesi Oğuznâme Oğuz Türkleri folklorunun eski tarihinin temel kaynağı gibi 

(el yazma 15-16.yüzyıllarda kopyalansa da, buradaki atasözleri ve deyimler 9-11.yüzyıllara aittir) 

bilim camiasında doğrulanmış olgudur. Oğuz atasözlerinin çağdaş paremiolojinin kuralları 

açısından araştırılması tüm tarihi dönemlerde atasözlerinin Türkler arasında çok yaygın olduğunu 
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ve halkın etnik-kültürel yapısının tüm katmerlerini kapsadığını kanıtlamaktadır. Araştırma sonucu 

ortaya çıkarılan paraleller Oğuzname’nin Azerbaycan Türkçesinde çağdaş atasözleri ve darbı 

mesellerin evrim sürecini ve önemli gelişim yönlerini gözlemleme fırsatı veren esas kaynak 

olduğunu belirlemektedir. Bu bağlamda abide tarihi gelişimi boyunca Oğuz grubu dillerinin leksik-

sentaktik öğelerinin potansiyel ifade olanaklarını değerlendirme açısından da önem taşımaktadır. 

Şöyle ki, abidedeki paremilerin çoğu yüzyılların sınamasından geçerek, bazı çok az fonetik 

değişimlere, bazense hüküm biçimini almış fikirlerin anlamı korunmakla, çıkan sonuç yeni biçimde 

ifade yoluyla günümüze kadar ulaşmış, çağdaş Azerbaycan Türkçesinde güncel ögeler gibi 

yaşamını sürdürmektedir.  

 

Gelişme 

 

Oğuznâme’deki atasözleri ve deyimlerin çağdaş dildeki paremilerle kıyaslanması bin yıllar 

içinde paremik ögelerdeki amaç ve anlamın genellikle değişmediğini belirtmektedir.    Bu, Türk 

kültürünün istikrarı akabinde genelde folklor metinlerinin ve motiflerinin gelenekselliğiyle ilgilidir. 

Atalarımızın yüzyıllar boyunca ürettiği ve yaşattığı atasözleri aynı felsefi derinliği, anlam 

tutumunu, şiirimsiliği günümüze ulaştırabilmiş, çağdaş eşdeğerine aktarmışlar. Fakat tarihi kültürel 

gelişim, lengüistik değişimlerle ilgili paremik öğelerde, doğal olarak dil üslup farkları de dikkat 

çekmektedir. “Dilin bazı katmerlerinde – kelime hazinesinde, frazelojisinde, gramerinde olan 

değişimleri atasözleri, darbı meseller, vecizeler tarihi belge olarak belgelenmektedir" (Alizade, 89). 

Bu açıdan abidedeki atasözleri ve mesellerin çağdaş dilde karşılıklarının belirlenmesi hem de genel 

olarak dilimizin tarihi gelişiminin, evrim sürecinin gözlemi için önemlidir. Biçim ve anlam 

niteliklerindeki paralellere dikkat edilmekle, Oğuznâme’deki atasözleri ve darbı meseller çağdaş 

dilimizdeki varyantlarıyla kıyaslamasını yapmak mümkündür. “Çağdaş konuşma dilinde kullanılan 

atasözleri ve mesellerin onların tarihi varyantlarıyla kıyaslanması paremik ögelerin (kısalması ve 

genişlenmesine kadar), gerçekten de eski savlardan geldiği, onların gelişmiş fikir ve görüşlerle 

olanlardan bazılarının nasıl kullanıştan düştüğünü, bir sözle, dil-konuşma ögelerinin yapısal gelişim 

kuralları doğrultusunda nasıl şekillenmesi hakkında belirli bir fikir oluşturmaktadır”(Atasözü, 14). 

İçerisindeki ögeler olduğu gibi verilmekle, bir tek fonetik değişimlere uğramış örnekler 

abidede çoğulluktadır. Bu türden örneklere Bal tutan parmağın yalar // Bal tutan parmak yalar 

(Oğuznâme, 77); Oynamıyan gız yerim tardur deyer (Oğuznâme, 37) // Oynayamayan yerim dardır 

der; El eli yuvur, iki el yüzi yuvur (Oğuznâme, 47) // El eli yıkar, el de yüzü; Bin yıl yarak, bir gün 

gerek (Oğuznâme, 72) // Yüz yıl yarak, bir gün gerek; Dost başa bagar, düşmen ayağa bagar 

(Oğuznâme, 101) // Dost başa bakar, düşmen ayağa; Gül dikensiz olmaz (Oğuznâme, 163) // 

Dikensiz gül olmaz; Yüz yüzden utanur (Oğuznâme, 191) // Yüz yüzden utanır; Toğtuya zeval 

yogdur (Oğuznâme, 135) // Doğruya zeval yok). Bu türden değişmeler eskiden beri dilimizin fonetik 

yapısında görülen fonetik olaylar ve ses değişimlerinden kaynaklanmaktadır. Oğuznâme’deki 

atasözlerinde kullanılmış yüz, yıl, yılan şeklinde olan sözler eskiden beri dilimizde kelime başında 

gelen y sesinin düşmesi sonucu Çağdaş Azerbaycan dilinde üz, il, ilan şekline düşmüştür. Eskiden 

yapılan d//t, b//m vs. ses değişmeleri buna neden olan durumlardır. 

Oğuznâme’deki atasözlerinin bir kısmı içinde semantik arkaizm olan örneklerdir. “…çağdaş 

yayımlardaki paremilerde rastladığımız koca, baba, karı, yiğit, oğlan gibi kullanışlı sözler 

Oğuznâme’deki arkaik anlam tonlarını (erkek veya koca, kadın, genç, çocuk veya oğlan çocuğu) 

günümüzde kaybetmiştir” (Oğuznâme, 16). Bu atasözlerinden birkaçını mercek altına almak 

isterdik: Er geder, adı galur (Oğuznâme, 37) // Yiğit ölür, adı kalır. Örnekteki er sözü Çağdaş 

Azerbaycan dilinde anlam değişimine uğradığından, aynı içeriği ifade etme anlamında yerini yiğit 

leksemine vermiştir. “Yemişin eyüsin tonuz yer” (Oğuznâme, 202) atasözündeki yemiş leksemi de 

Çağdaş Azerbaycan dildeki kavun anlamında değil, eski dönemde ifade ettiği meyve anlamında 

kullanılmaktadır. Bu yüzden de çağdaş dilimizdeki karşılığının “Armudun yahşısını meşede ayı 

yeyer” (Armudun iyisini ormanda ayı yer) şeklinde kullanılması tamamen kurallar içindedir. 

Oğlana üz versen, başdan aşar (Oğuznâme, 36) // Üz versen, astar ister. Oğuznâme’deki bu 

örnekteki oğlan kelimesi Çağdaş Azerbaycan dilinde erkek çocuk anlamında değil, çocuk, evlat 
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anlamında kullanılmıştır. Abidedeki “Haberi oğlandan al” (Oğuznâme, 96);  “Hatun kişiler üç 

nesneden çöker: bir oğlan toğurmagdan, bir geyesi yumagdan, biri un yoğurmagdan” (Oğuznâme, 

97) atasözlerinde de oğlan sözünün benzer anlamda kullanılması fikrimizi kanıtlamaktadır.  

İçerik öğelerinden biri (veya birkaçı) leksik arkaizme dönüşmüş örnekler abidede 

çoğulluktadır. Bu türden örneklerde Azerbaycan dilinin kelime hazinesinde eski dönemlerde 

yapılmış değişimler, bazı leksemlerin işlev alanının daralması açıkça görülmektedir. “…bu 

arkaikleşme Oğuz grubu Türkçelerinin, bu bağlamda Azerbaycan yazı dilinin ulusallaşması, leksik 

çizginin istikrarıyla ilgilidir (Askerova, 187). Yazı dilinin ulusallaşması, sözcük birimi istikrarıyla 

ilgilidir” (Askerova, 187). Yazı dilinde sözcük birimi sürecinde bazı ögelerin yerlerini eş 

anlamlılarına bırakması sonucu çağdaş dilde bu paremilerin değişimi ortaya çıkar. Örneğin, Eşeyin 

berk bağla, andan tanrıya ısmarla (Oğuznâme, 54) // Eşşeyini berk bağla, sonra Allaha tapşır 

(Önce eşeğini sıkı bağla, sonra Allah’a güven) örneklerinden ilkindeki Tanrı sözü ta Eski 

Türkçeden bilinen Tengri kelimesinin varyantı olarak Eski Türk inancının ifadesi, yaratıcı kuvvenin 

adı olarak kullanılmıştır. İslam dininin kabulü sonrası Tanrı kelimesi kullanış açısından yerini Allah 

kelimesine bırakmış, atasözlerinin çağdaş değişimlerine de bu durum yansımıştır. Bu türden 

atasözlerine Könül kimi severse, görklü oldur (Oğuznâme, 170) // Könül seven göyçek olar (Gönül 

seven güzel olur); Öksüz oğlan göbegin kendü keser (Oğuznâme, 34) // Yetim uşag göbeyini özü 

keser (Öksüzün göbeğini kendisi keser) paremilerini örnek verebiliriz. 

Oğuzname’nin tarihi etnolengüistik önemi hem de çağdaş dilde yanlışlık yüzünden ilkin 

tarihi şekillerinden uzaklaşarak, tahrif olunmuş şekilde kullanılan bazı örneklerin arkeotürünü 

belirlemek fırsatı vermesidir. Bugün  “Su kiçiyindir, yol böyüyün” (Su küçüğün, yol büyüğün) 

şeklinde kullanılan atasözünün Oğuzname’deki “Söz ulunun, suç kiçinin” (Oğuznâme, 115) varyantı 

fikrimizin kanıtı olabilir. Sonradan dilimizde Fars kökenli günah sözüyle değiştirilmiş suç arkaik 

lekseminin semantik açıdan anlaşılmaması tanıdık gelen su sözüyle değiştirilmesiyle sonuçlanmış 

ve atasözü farklı şekil ve anlam kazanmıştır.  

  Oğuzname’ye yansıtılmış atasözleri ve mesellerin bir kısmı çağdaş dilde egemen motifi 

ifade eden ögesi korunmakla, diğer parçaları değiştirilmiş örneklerin ortaya çıkması için temel 

olmuştur: Ac kiminle gerekse, savaşır (Oğuznâme, 22) //  Ac gılınca geler (Aç kılıca çarpar); Ac ol, 

dinc ol (Oğuznâme, 61) // Ac gulağım, dinc gulağım (Aç kulağım, sakin kulağım); İki gemi gulpın 

tutan tez ğerg olur (İki gemi kulpu tutan, çabuk boğulur) ( Oğuznâme, 62) // İki oynaşlı ersiz galar 

(İki sevgilili kocasız kalır); Bir taş ile iki guş vurulmaz (Oğuznâme, 70) // Bir elde iki garpız 

tutmag olmaz; Binar başından bulanar (Oğuznâme, 78) // Balıg başdan iy verer (Balık baştan 

kokar); Yegrek at gamçı istemez (Oğuznâme, 189) // Gaçağan at özüne gamçı vurdurmaz (Yeğin at 

kamçı vurdurmaz); Yaxşı söz ile yılan inden çıgar (Oğuznâme, 190) // Şirin dil ilanı yuvasından 

çıxarar (Tatlı dille yılan yuvadan çıkar); Yele garşu tükürme ki, yene suretine gelür (Oğuznâme, 

197) // Guyuya tüpürme, suyundan içmeli olarsan (Su içtiğin kuyuya tükürme); Gara xeber yerde 

galmaz (Oğuznâme, 148) // Gara xeber tez yayılar (Kara haber tez duyulur). 

Abidedeki bazı örneklerin egemen ögesi diğer leksemle  değiştirilmiş, diğer parçaları 

tekrarlamakla çağdaş dilde kullanmaktadır:  El elden üstündür (Oğuznâme, 47) // Ağıl ağıldan 

üstündür; Bal demekle ağız tatlu olmaz (Oğuznâme, 76) // Halva-halva demekle ağız şirin olmaz; 

Delü alaca sever (Oğuznâme, 102) // Deli gırmızı sever.  

Araştırma sonucu Oğuznâme’deki atasözleri ve mesellerin modern okura tanıdık olmayan, 

bugün dilimizde rastlanılmayan örneklerin böylesine benzer değişimlerini bulabiliriz. Anlamca 

uyan, leksik içeriğine göre tamamen farklı ögelerden oluşan bu örnekler aynı hikmeti, zekâ ve 

bilinci onaylanmış sonucu biçimsel açıdan farklı ifade etmektedir. Örneğin, Erle övret arasına 

girenin hörmetsizligi galur (Karıyla koca arasına giren saygısını kaybeder) (Oğuznâme, 20) // 

Gardaşlar savaşdı, eblehler inandı (Kardeşler savaştı aptallar inandı); İt ağzın gemik dutar 

(Oğuznâme, 25) // Loxma ki, var, boğmadır; İssi aşdan gorgan sovuğı üfürüp yiyer (Sıcak 

yemekten korkan soğuğu üfleyerek içer) (Oğuznâme, 40) // İlan vuran ala çatıdan gorxar (Yılan 

sokan halattan korkar); Taziyle tavışanın ne oyunı vardır (Oğuznâme, 86) // Tülküyle tovuğun ne 

oyunu var? (Oğuznâme, 103) // Gurd ile goyunun ne oyunı var?! (Oğuznâme, 155) // Od ile 

pambığın ne alveri?; Haglu var,hagsız çıgar; hagsız var, haglu çıgar (Oğuznâme, 94) // Oğru ele 
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çığırdı, doğrunun bağrı yarıldı; Yılanın öcin kertenkeleden alma (Oğuznâme, 196) // Eşşeye gücü 

çatmır, palanı döyecleyir (Eşeğe gücü yetmez, palanı döver); Goyuna gaç deyüb, gurda gov deme 

(Oğuznâme, 143) // Dovşana gaç deyir, tazıya gov.  

Bazı örnekler çağdaş eşdeğerlerine göre Oğuznâme’de daha yaygındır. Bunu iki şekilde 

düşünmek veya açıklamak olur: atasözünün daha tamamı olan eski şekli günümüze yarım olarak 

ulaşmış, pareminin bir parçası unutulmuştur. Öte yandan atasözünün çağdaş varyantının leksik 

içerikçe daha derli toplu, fakat semantik açıdan aynı anlamı tam olarak belirtme gücünde olması bu 

örneklerin binyıllar boyunca cilalanarak mükemmelleşmesini, netliğinin güzel örneğine 

dönüşmesini kanıtlamaktadır. Örneğin,  El serrafdır: eyüyi-yatluyı bilür (Oğuznâme, 41). Bu 

atasözünün “Elin gözü sarraftır” şekline düşmüş çağdaş paraleli fikrimizi onaylamaktadır. 

Oğuznâme’de bu türden birkaç örnek ve onların çağdaş karşılıklarını örnek verebiliriz: Argalı köpek 

gurt dutar, argasız köpek çignin oynadur (Oğuznâme, 65)  // Arkalı köpek kurt basar.  

Bezense bunun tersine de rastlayabiliriz; abidedeki atasözündeki fikir sonradan geliştirilmiş, 

sonuçta örnek ölçü ve anlam açıdan genişlenmiştir: Eyiliye eyilig ödünc kibidir. Bugün bu atasözü 

genişletilerek, kafiyelenmiş, küçük nazım parçasına dönüşmüştür: Yahşılığa yahşılıg her kişinin 

işidir, Yamanlığa yahşılıg ner kişinin işidir (İyiliğe karşılık olarak iyiliği herkes yapar. İyiliğe 

kötülüğü büyük adam yapabilir). Veya Oğuznâme’de nesirle olan “Muhannet körpüsünden 

keçmekden suya boğulmag yegdir (Oğuznâme, 176)” (Düşman köprüsünden geçmekten suda 

boğulmak daha iyidir) atasözü günümüzde şiir olarak “Keçme namerd körpüsünden, goy aparsın sel 

seni, Yatma tülkü kölgesinde, goy yesin aslan seni” (Geçme namert köprüsünden, bırak götürsün sel 

seni, Yatma tilki gölgesinde, bırak yesin aslan seni) şeklini almıştır.  

Çağdaş Azerbaycan atasözleri ve deyimleri arasında abidedeki paremilerin eskilmiş 

örneklerine de rastlamak olur. Bu atasözleri dilin tasarruf ilkesinde dayanarak gerek duyulmayan 

sözün kaldırılması sonucu çağdaş şekliyle paralellik oluşturmaktadır: Dost başa bagar, düşmen 

ayaga bagar (Oğuznâme, 101) // Dost başa bakar, düşmen ayağa; Dostlug savaşmayınca 

berkişemez (Oğuznâme, 102) // Savaşmasan berkişmezsen (Kavga dostluğu sağlamlaştırır). 

Oğuznâme’deki atasözleriyle çağdaş dildeki örneklerin kıyaslanması sonucu farklı anlamlar 

belirten birkaç olguyu kaydedebildik. Oğuzname’deki  “Bir kişinin adı çıgıncayadek göni çıgar” 

atasözünde (Oğuznâme, 77) “adı çıxmag” deyimi “ad kazanmak, ün kazanmak” anlamında 

kullanılmıştır. Çağdaş dilde “ad çıxarmag” şeklinde daha sık kullanılmaktadır. Günümüzde 

“Adamın adı çıkınca canı çıksın” atasözü daha genelde olumsuzdur ve bu da eş ses nitelikli  “adı 

çıkmak” ifadesinin “dile dişe düşmek” anlamıyla ilgili şekillenmiştir.  

Oğuznâme’deki bazı paremiler çağdaş dilde de aynen kullanılmaktadır. Fakat bu 

atasözlerinin yeni varyantları da ortaya çıkmıştır. Örneğin, Oğuznâme’de: Erenler negde dua 

gılmışlar (Oğuznâme, 45).  Çağdaş dilde: Nisye, girmez kiseye. Nağd olsun, soğan olsun (Veresiye 

girmez keseye. Nakit olsun, soğan olsun). Veya “Serçeden gorgan darı ekmez” (Serçeden korkan 

darı ekmez) (Oğuznâme, 116) // Gurddan gorkan meşeye girmez (Kurttan korkan ormana girmez); 

Söylemek gümüş ise, söylememek altundur (Oğuznâme, 112) // Danışmag gümüşdürse, susmag 

gızıldır (Konuşmak gümüşse, susmak altındır). 

Bazı örneklerde zaman etkeni çok önemlidir; “Er tayıya benzer, it ataya benzer”( 

Oğuznâme, 23) örneği hakkında abidenin ilk araştırmacısı Prof.Dr.S.Alizade yazıyor: “İlk cümlenin 

karşılığı çağdaş dilde kullanılmaktadır: “İgid (yahşı ihid) dayısına benzer çeker” (Yiğit dayısına 

benzer). İkinci cümlenin anlamıysa Eski Türk inançlarına bağlıdır. Araştırmacılara göre, bazı 

Kıpçak-Türk boylarında “it” ongun sayılmıştır. Çağdaş Azerbaycan dilinde “köpek oğlu” ifadesinin 

bazen olumlu yaklaşım ifade etmesi (övgü anlamında kullanılması) bilinmektedir” (Oğuznâme, 

207). Demek ki, çağdaş dil taşıyıcıları için açık ve yaygın olan olgunun korunması atasözünün 

günümüzde sadece ilk cümlesinin kullanışlı şekilde istikrarı görülmektedir. Oğuznâme’ki “Çog 

yaşayan çog bilmez, çog gezen çog bilür” (Oğuznâme, 87) atasözünün bugün “Çok okuyan çok 

bilmez, çok gezen çok biler” şekline düşmesi, sözsüz ki, bilim ve eğitimin yaygınlaşması etkeniyle 

ilgilidir.  

Oğuz atasözleri ve darbı mesellerinin akılda kalan ve ifadeli olması, netliği, etki alanının ve 

genelleme gücünün yüksek düzeyde olması öğeleri şiirimsi uyumluluk paralelliğinin, aliterasyonun, 
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kafiyenin durmasından ortaya çıkmaktadır. “Atasözlerini biçim açısından inceleyenler ilk olarak 

nazım unsurları üzerinde durmuşlar, hatta atasözlerinin ilk şekillerini nazım olduğu fikrini 

savunmuşlardır. Sözlü edebiyatın yapısı ve sosyal hayatın gereği bu fikirde doğruluk payı 

muhakkak vardır. Çünkü sözlü edebiyatın kalıcılığını sağlayan özellik, ahenk unsurlarıdır. Bugün 

yazının geliştiği, eğitimin sözlü ve geleneksel değil, yazılı, görsel ve örgütlü olarak yapıldığı toplum 

yapımızda dahi atasözlerindeki nazım unsurları varlığını sürdürmektedir. Ölçü, kafiye, nazım 

birimi, aliterasyon ve seci gibi nazma mahsus özellikler atasözlerinde bütün canlılığıyla 

yaşamaktadır” (Duymaz). Bu açıdan bakıldığında, Oğuznâme’deki bazı atasözlerinin Çağdaş 

Azerbaycan dilindeki karşılıklarının anlam ve leksik içerikçe paralellik oluşturmak yanında, ifade 

açısından da eşdeğerliliğinin tanığı oluruz. Örneğin, eserdeki “Ulular sözin tutmayan ulayu ulayu 

galur” (Oğuznâme, 59)  paremisi gibi, onun çağdaş versiyonu da aliterasyon ilkesine dayanarak 

şekillenmiştir – “Böyük sözüne bakmayan böyüre-böyüre galar” (Büyük sözü dinlemeyen böğüre 

böğüre kalır). İlk örnekte u seslerinin, ikinci örnekteyse b sesinin aliterasyonu, ö ve ü seslerinin 

asonansı egemen etken gibi paremide uyum sağlar. Bazen aliterasyon farklı versiyonların ortaya 

çıkışına neden olmuştur: Bin ölç, bir kes (Oğuznâme, 83) // Yüz ölç, bir biç.  

Eserdeki paremilerin çağdaş dildeki karşılıklarıyla kıyaslanması onların ifade ve üslup 

açısından ortaya çıkma sürecinde belirtme araçlarının önemini onaylamaktadır. Örneğin, “Delüden 

uslu xeberi al” (Oğuznâme, 105) atasözü aliterasyon ve ellipsis sonucu daha kısa ve ritmik biçime 

düşmüş, çağdaş dilde “Deliden doğru haber” şeklinde sabitleşmiştir. Bazı örneklerin çağdaş dildeki 

versiyonlarının düzenlenme ilkesi değişime uğramıştır – abidedeki tekrar ve kafiye üzerinde 

kurulmuş “Devet var, çomagdan artıgdır, devet var, uçmagdan artıgdır” (Oğuznâme, 103) 

paremisinin de “Söz var, dağa galdırar, söz var, dağdan endirer” (Söz var dağa yüceltir, söz var 

dağdan indirir) gibi seslenen çağdaş şeklinde tekrar ve zıt anlamlılık önemlidir. (Tabii ki her iki 

varyantta kıyaslama da vardır).  Buraya folklor motiflerinin klasik edebiyata etkisini de eklemek 

gerekir. Yunus Emre’nin “Söz olur keser savaşı, söz olur bitirir başı, Söz olur zehirli aşı bal ile yağ 

eder bir söz” mısraları aynı fikrin aforizm şeklinde yazılı edebiyatta sabitleşmiş şekli hesap 

edilebilir.  

Kalıp açısından aynı olanlar: Bin gör, bir al (Oğuznâme, 75) // Yüz ölç, bir biç. Her iki 

varyant her hangi işten önce, belirli adım atmadan önce düşünüp taşınmayın önemini ifade eder. 

Diğer atasözü Oğuznâme’de “Gelme”, – gelme, “gitme”, – getme” (Oğuznâme, 166) şeklinde, 

çağdaş dilde “Öl, - öl, gal, - kal” şeklinde kullanılır ve aynı içeriği – sözünü itirazsız, düşünmeden, 

hemen kabul olunması durumunu ifade etmektedir. Her iki örnek eylemi emir kipinde olan 

cümlelerin kıyaslanması yoluyla yapılmıştır.  

Bazı örneklerin çağdaş dildeki eşdeğerleri anlam ve leksik içerik açısından aynı görünse de, 

kelime sırasının değişmesi yapıca farklılık oluşturmuştur. Örneğin, eserdeki “Sana söylerem, gızım, 

sen eşit, gelinüm” (Oğuznâme, 117) paremisinin günümüzde “Gızım, sene söyleyirem, gelinim, sen 

eşit” (Kızım, sana diyorum, gelinim, sen duy) şeklinde kullanılması, nitelik açısından, hitapların yer 

değişmesinden kaynaklanan yapısal değişimine neden olmuştur.   

 

Sonuç 

 

Oğuznâme’den derlenmiş eski Oğuz atasözleri ve mesellerle onların çağdaş Azerbaycan 

dilindeki karşılıkları arasındaki ortak özellikler büyük bir araştırma konusu olabilir. Bildiride 

belirttiğimiz paraleller Oğuz atasözleri ve deyimlerinin halkın ulusal düşüncesini,  derin edebi bilinç 

ve zengin hayal gücünü, Türkçenin leksik-gramer özelliklerini günümüze ulaştırdığı gibi, çok 

değerli bir hazine olarak gelecek kuşaklara da iletecektir.  
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Özet 

Modern demokratik devletlerin toplum yönetimi işlevini yerine getirirken yasa koyma, bu yasaları 

yürütme ve çıkarılan yasa ile yönetmeliklerin adalet ve hakkaniyete sahip olduklarını denetlemek 

gibi işlevleri bulunur. Her ne kadar modern demokratik devletlerde bu işlevleri yerine getiren 

yasama, yürütme ve yargı gibi birbirlerinden ayrılmış farklı erkler olsa da yargı aldığı kararlarda 

kimi zaman yürütme erkinin uzmanlığına başvurmak durumunda kalmaktadır. Bu da, yürütme 

erkinin anlaşmazlığın bir tarafı olduğu davalarda mahkemelerin bağımsız ve tarafsız işleyişini 

sekteye uğratmaktadır çünkü yürütme erki hem anlaşmazlığın tarafı, hem de çözüm için bilgisine 

başvurulan bir otorite konumuna getirilmektedir. Böyle durumlarda uluslararası yargı, hakları ihlal 

edilenler için yürütmenin taraf olmadığı yeni bir olanak olarak ortaya çıkmaktadır.Türkiye’de bir 

dini azınlık konumunda bulunan Alevilerin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 

yaptıkları başvuruları böyle bir bağlam içerisinde değerlendiren çalışma, Alevi toplulukların Türk 

devletinin yürütme erkiyle yaşadıkları ihtilafların çözümü adına Türk yargı mercilerine yaptıkları 

başvurularda yürütme erkinden bilirkişi olarak görüş istenmesinin ya da kamu otoritelerinin 

yaptıkları basın açıklamalarıyla dava sürecini etkilemesinin hak ihlallerine yol açtığını ve bunun 

uluslararası yargı kuruluşlarına başvurmayı getirdiğini iddia etmektedir. Bu haliyle, çalışma 

uluslararası yargı kuruluşlarına yapılan başvuruları Türk yargı erkinin teknik işleyişine bağlamakta, 

bu teknik işleyişin tartışılmasını önermektedir.  

Cemevlerine yasal statü tanınması, “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerinin zorunlu olmaktan 

çıkarılarak seçmeli konuma getirilmesi, nüfus cüzdanlarındaki din bölümünün içeriği gibi çeşitli 

konularda ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla Türk mahkemelerine yapılan ve reddedilen 

başvuruların metin analizleriyle oluşturulan çalışma, sonuç olarak bu davaların uluslararası 

mahkemelere götürülme nedeninin, yürütme erkinin Türkiye’de işleyen yargı sürecinde otorite 

sayılması olduğunu ileri sürmektedir. Bu vesileyle, Türk yargısının hak ihlallerine yönelik aldığı 

kararlarda uluslararası evrensel haklar yerine, yargının teknik işleyişinin bir parçası olan “uzmanlık 

gerektiren konularda yürütme erkine bağlılığına” dikkat çeken araştırmalara bir katkı sağlayacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yürütme, Yargı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Alevi. 

 

 

Abstract 

Modern democratic states have functions such as making laws, enforcing these laws and ensuring 

that the laws and regulations enacted have justice and fairness while performing the function of 

society administration. Although in modern democratic states, these functions are performed by 
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different bodies as legislative, executive and judiciary; the judiciary sometimes has to apply to the 

expertise of the executive body while making its decisions. However,  this impedes the independent 

and neutral functioning of the courts in the cases in which the executive body is the part because in 

this situation the executive body becomes both the part of dispute and also the authority of the case. 

In such cases, the international judiciary emerges as a new opportunity for those whose rights have 

been violated. 

The study, which evaluates the applications of Alevis – the religious minority group in 

Turkey-  to the European Court of Human Rights (ECHR)  within this context, argues that the 

judicial authorities’ request for executive power’s opinion as an expert for the name of the solution 

in Alevi community’s applications to Turkish judiciary for their disputes with Turkish state or the 

attempt of public authorities to affect the cases with their public speeches lead to infringements to 

rights and this leads these groups to make application to international judicial institutions. As such, 

this study asserts that these applications to international judicial institutions stem from the technical 

functioning of the Turkish judicial power and proposes to discuss this technical procedure. 

 The study is based on context anaysis of rejected applications of Alevis in Turkish judiciary 

on the topics such as the legal status of the cemevis, changing "Religious Culture and Moral 

Knowledge" course from compulsory to elective and removing “Islam” from identity cards. As a 

result it argues that these cases were taken to international courts just because the executive power 

was considered as an authority in national judicial process in Turkey. On this occasion, it will 

contribute to the researches that draw attention to the commitment of the Turkish judiciary in its 

decisions on vioalition of rights to executive body as a part of its technical functioning rather than 

international universal rights.   

 

Keywords: Executive Body, Judicial Body, European Court of Human Rights, Alevi. 

 

 

GİRİŞ 

Modern demokratik devletlerin; yasa koyma, bu yasaları yürütme ve çıkarılan yasalarla 

yönetmeliklerin adalet çerçevesinde uygulanmasını denetlemek gibi işlevleri bulunur. Yasama, 

yürütme ve yargı gibi birbirlerinden ayrılmış erklerle bu işlevlerini yürüten devletlerde yargı erki 

kendi işlevini yerine getirirken zaman zaman yürütme erkinin uzmanlığına başvurmak durumunda 

kalmaktadır. Böylesi bir durum, bir tarafını yürütme erkinin ya da devletin oluşturduğu hukuki 

sürecin bağımsız ve tarafsız şekilde sonuçlanmasını engellemektedir. Uluslararası yargı böyle 

durumlarda hakları ihlal edilenler için yürütmenin taraf olmadığı yeni bir olanak olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Türkiye’de yaşayan ve en büyük dinsel azınlık olarak ifade edilen Alevi toplulukların hak 

talepleri için yaptıkları ulusal mahkeme başvuruları ve yargısal süreçlerini böyle bir bağlam 

üzerinden değerlendirmeye çalışacak olan çalışma, ulusal mahkemelerde yürütmenin tarafgir 

tutumu nedeniyle sonuç alınamayan ve uluslararası yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan davalara odaklanmaktadır. Cemevlerinin statüsü, “Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi” dersinin niteliği ile nüfus cüzdanlarındaki din bölümünün içeriği hakkında 

uluslararası yargıya taşınan konular bu bakımdan çalışmada ele alınan temel davalar olacaktır. 

İlgili davalarda ulusal yargı erklerinin işleyiş süreçlerine dolaylı ya da doğrudan müdahil olan 

yürütme erkinin bilirkişilik, uzmanlık vb. şekilde verdiği beyan ve görüşleri metin analizi 

yöntemiyle inceleyecek olan çalışmanın ilk bölümünde Aleviliğe ve Alevi toplulukların hak talep 

ettiği konulara kısaca değinilecektir. İzleyen bölümde ise Alevi topluluklar ile hukuki anlamda karşı 

karşıya gelen devletin taraf olduğu dava süreçleri incelenecektir. 

 

1. 1980’Lİ YILLARDAN İTİBAREN ALEVİ TOPLULUKLARIN TANINMA VE HAK 

MÜCADELELERİ 

Türkiye’de yaşayan ve en büyük dinsel azınlık olarak ifade edilen Alevi toplulukların sayıları 

hakkında kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte toplam nüfusun yüzde on beş ile yüzde yirmisini 
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oluşturdukları tahmin edilmektedir. Sayısal anlamda büyük bir topluluk olmasına karşın 1980’li 

yılların başlarında Aleviliğin Türk kamuoyunun bilincinde neredeyse unutulduğunu belirten Reha 

Çamuroğlu, on yılın sonunda ise bu kimliğin bir canlanma sürecini deneyimlediğini belirtir. “Alevi 

Rönesansı” olarak adlandırdığı bu süreçte Alevilik, Türk kamuoyunun gündemine oturmaya 

başlamış ve bunu da kurdukları dernek, vakıf ve federasyonlar vasıtasıyla gerçekleştirmişlerdir.1 

Kentleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bu dernekleşme faaliyetlerinden önce Alevi 

toplulukların kanaat önderi konumunda “dede” olarak adlandırılan topluluğun dinsel önderleri 

ağırlık taşımıştır. Kentleşme süreci dedelerin öneminin görece azalmasını beraberinde getirmiş ve 

bu dinsel önderler yerini zamanla formel eğitim almış entelektüellere bırakmıştır. Alevi kentsel 

organizasyon, kurum, dernek ve cemevlerini de oluşturanlar bu yeni Alevi entelektüeller olmuştur. 

Bunlar aynı zamanda kentsel Alevilik için dinamo ve kaynak görevi de görmüşlerdir.2 

Alevi topluluğun 1980’li yılların sonlarından itibaren yoğunlaşan hak, kimlik ve tanınma 

taleplerinin merkezinde ise belli başı bazı temalar olmuştur. Cemevlerinin ibadethane olarak 

tanınması bunların başlıcalarından biridir. İçişleri Bakanlığı’nın 2013 verilerine göre Alevi 

toplulukların ibadethaneleri olarak nitelendirdiği cemevlerinin sayısı 937 olmakla beraber3 henüz 

Türkiye devleti tarafından resmi bir tanımanın konusu olmamışlardır. Bir ibadethane olarak 

cemevlerinin tanınmamasının arkasında pek çok ideolojik gerekçeler bulunmakla birlikte özellikle 

yürütme organının engelleyici bir tutum oluşturduğunu söylemek mümkündür.  

Türkiye’de Alevi toplulukların tanınma ve hak taleplerinde hukuki anlamda devlet ile karşı 

karşıya geldikleri bir diğer yargısal konu ise ilk ve ortaöğretim okullarının müfredatında zorunlu 

olarak verilen “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” derslerin içeriği olmuştur. Aleviler; bu derslerin genel 

anlamda bir din kültürü ve ahlak bilgisinden ziyade Sünnilik inanç ve itikadının öğretildiği bir 

içeriğe sahip olduğunu, Alevilerin asimilasyon projesinden birini oluşturduğunu iddia etmekte ve bu 

nedenle de kendi çocuklarının bu derslerden muaf tutulması talebinde bulunmaktadırlar. 

Nüfus cüzdanlarının din hanesinin içeriği de bu Alevi Rönesans’ı olarak adlandırılan süreç 

içerisinde devletle yaşanan hukuki ihtilaf konularından birini oluşturmuştur. Kişinin sahip olduğu 

inancı istediği şekilde açığa vurması ya da bu inancı açığa vurmaya zorlanmama hakkının ihlâl 

edildiği iddiası devletle Alevi topluluklar arasındaki anlaşmazlık nedenidir. Gerek cemevlerinin bir 

ibadethane olarak hukuki statü elde etmesi için verilen mücadelede, gerek Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi derslerinden Alevi çocuklarının muaf olması için yürütülen idari süreçte, gerekse de 

kimliklerdeki din hanesinden “İslam” ibaresinin kaldırılması ya da değiştirilmesi taleplerinde Alevi 

toplulukların karşısında devlet negatif bir tutum takınmış ve tüm talepleri reddetmiştir. Alınan 

olumsuz cevaplar ise idari sürecin yargıya taşınmasını beraberinde getirmiş, haklarının ihlal 

edildiğini düşünen bu toplulukların hukuki mücadelesi başlamıştır. Ancak bu süreçte de Alevilerin 

önüne başka bir takım zorluklar çıkmıştır. İzleyen bölüm bu zorluklardan bir tanesini ancak en 

temel olanlarından birini irdeleyecektir.  

 

2. HUKUKİ TARAFSIZLIĞA YÖNELMİŞ YÜRÜTME ENGELİ 

1990’lı yıllarda Aleviler ulusal mahkemelere 2000’li yıllarda ise uluslararası mahkeme olan 

AİHM’ne başvurmaya başlamışlardır. İlk davalar Alevi derneklerinin kapatılması için alınan 

kararların bozulması için yapılmış görünmektedir. Bir diğer deyişle ilk yargısal süreçler göz önüne 

alındığında Alevi derneklerinin dahi Türk devleti için bir sorun teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 2003 

yılında Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde değiştirilen İmar Yasası ile yargısal gündem daha çok 

cemevleri konusuna doğru kaymaya başlar. Yasada yer alan “cami” kelimesi, “ibadethane” olarak 

değiştirilir. Bu değişiklikten sonra Alevi derneklerinin cemevleri talepleri gerek belediyelerde, 

                                                             
1Reha Çamuroğlu, “Alevi Revivalism in Turkey”, Alevi Identity içinde, ed. T. Olsson vd., İstanbul: Swedish Research 

Institute, 2005, s. 93. 
2 Şehriban Şahin, The Alevi Movement: Transformation from Secret Oral to Public Written Culture in National 

and Transnational Social Spaces, Yayınlanmamış Doktora Tezi, New York: New School For Social Research, 2001, 

s. 106. 
3 Bkz. T24, “Türkiye’de 82 bin 693 camiye karşılık 937 cemevi var”, https://t24.com.tr/haber/turkiyede-82-bin-693-

camiye-karsilik-937-cem-evi-var,225770, Erişim Tarihi: 25.03.2013. 
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gerekse de merkezi hükümet tarafında yine de karşılık bulmayacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

(Diyanet) cemevlerinin ibadethane kabul edilmeyeceğine dair görüşü4 bunda en önemli etkeni 

oluşturur. Devletin genel idare teşkilatı içinde yer alan bir kuruluşu olan Diyanet, Alevi inancına 

mensup kişilerin büyük çoğunluğu tarafından ibadethane kabul edilen cemevlerinin meşruiyetini 

tayin edici bir görevi yerine getirmektedir. Ancak Diyanet’in rolü bunla da sınırlı kalmamış aynı 

zamanda yargısal süreçlere de müdahil olarak yargının görüşünü doğrudan veya dolaylı şekilde 

etkilemiştir. Cemevlerine yönelik ayrımcılık yapıldığı nedeniyle yargısal bir süreç başlatan Cem 

Vakfı, içerisinde bir cemevi ve morgun da bulunduğu vakıf binasının devlet tarafından ibadethane 

olarak kabul edilmediği için elektrik masraflarının karşılanmaması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını 

ve din özgürlüğünün ihlal edildiğini iddia ederek mahkemeye başvurmasında bunun örneklerinden 

birini görmek mümkün olur. Yerel mahkemenin kararlarından da görülebileceği gibi, Cem 

Vakfı’nın talebi Bakanlar Kurulu’nun kararı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sunduğu görüşlere 

dayanılarak reddedilir.5 Diyanete göre İslam’ın bir alt yorumu olan Aleviliğin İslam’ın ortak ibadet 

yerleri olan cami ve mescitler dışında ayrı bir ibadet yeri yoktur. Bu sebeplerle, cemevi ve benzeri 

yerlerin ibadet yeri kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır. Bizzat devletin taraf 

olduğu bir yargısal sürece bir devlet kurumunun müdahalesi anlamını taşıyan bu durum, devletin 

inançlar karşısındaki tarafsızlığının zedelendiğini göstermektedir. Yürütme organı, tarafı olduğu bir 

davada aynı zamanda görüşüne başvurulan bir bilirkişi konumunda da bulunmuştur. Üstelik bir 

yerin ibadethane sayılması konusuna ilişkin ölçütleri Sünni inancın ibadethanelerini alarak 

belirlemiştir.6 Bu görüş doğrultusunda ulusal mahkemelerden sonuç alınamadığından Cem Vakfı 

2010 yılında davayı AİHM’e taşımış, dava 2013 yılında Büyük Daire tarafından görüşülmeye 

başlanmış ve 2014 yılında sonuçlanmıştır. AİHM; cemevleri konusunda Türkiye’nin Alevilere karşı 

ayrımcılık yaptığına hükmederek Türkiye’yi mahkûm etmiştir. Kararın gerekçesinde; Türkiye 

devletinin tarafsızlık ilkesine aykırı davrandığını belirten mahkeme; devletin, tarafsızlığı gereği, 

herhangi bir dini inancın doğruluğu, özgünlüğü ya da meşru olup olmadığı konusunda 

değerlendirme yapma ve karar verme yetkisine sahip olmadığını belirtmiştir. Ayrıca AİHM için 

Diyanet’in davaya müdahil oluşunun yani İslam dini alanını ilgilendiren konularda yetkili bir 

makamın görüşünün esas alınmasının da devletin tarafsızlığı ilkesinin ihlali anlamına gelmektedir. 

Hukuki tarafsızlığa yürütme engelinin yaşandığı bir diğer alan ise zorunlu Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersinden Alevi vatandaşların çocuklarının muaf tutulması konusu olmuştur. 2001 

yılında bir Alevi yurttaş olan Hasan Zengin, İnsan Haklara Evrensel Beyannamesi’ne gönderme 

yaparak ebeveynlerin çocukların alacağı eğitimi seçme hakkına sahip olduğunu belirtir ve kızı 

Eylem Zengin’in Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf tutulması için Mili Eğitim 

Müdürlüğü’ne başvuru yapar. Bu derslerde İslam’ın belli bir yorumunun öğretilmesi nedeniyle 

Anayasa’nın laiklik ilkesinin ihlal edildiğini ve tarafsızlık ilkesinin çiğnediğini savunur ancak talebi 

reddedilir. İdare Mahkemesi’nden de benzer şekilde red sonucu alan başvurucu 2003 yılında 

Yargıtay başvurusundan da sonuç alamaz.  Burada da yine yargı sürecinin bir diğer tarafı olan 

yürütme erkinin bir parçası Milli Eğitim Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu görüşler ulusal 

mahkemenin kararında etkili olur. Milli Eğitim Bakanlığı’na göre Alevilik ayrı bir din 

olmadığından dolayı ders kitaplarında okutulmaması normaldir. Alevilik ne bir din ne bir mezheptir 

dolayısıyla da ders kitaplarında Aleviliğe yer verilmesine gerek yoktur. Davanın 2004 yılında 

AİHM’ne taşınmasıyla süreç davacı lehine döner. Mahkeme 2007 yılında Hasan ve kızı Eylem 

Zengin davasında, zorunlu din derslerinin eğitim hakkının ihlali anlamına geldiğine hükmeder ve 

gerekçe olarak da bu derslerin içeriğinin, demokratik bir ülkede öğrencilerin din konusunda eleştirel 

bir zihniyet geliştirmesi için gerekli objektiflik ve çoğulculuk kriterlerini taşımamasını gösterir.  

Yürütme organının tarafgir tutumunun bir diğer yansımasını başka bir örnekte daha görürüz. 

Mart 2008’de benzer bir konu Danıştay’ın karşısına geldiğinde Danıştay, AİHM’in yorumu 

doğrultusunda karar verince yürütme düzeyinde dirençle karşılaşır. Diyanet işleri Başkanı, 

                                                             
4 Berke Özenç, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnanç Özgürlüğü, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2006, s. 138-140. 
5 http://www.echr.coe.int/Documents/FS_ Freedom_religion_ENG.pdf 
6 Ali Yıldırım, “Alevilik, Bağımsız Bir Dindir”, Aleviler Aleviliği Tartışıyor içinde, haz. H. Tanıttıran, G. İşeri, 

İstanbul: Kalkedon Yayıncılık, 2006, s. 118. 

147



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
AİHM’in “kendini ilahiyatçıların yerine koymasını” eleştir ve Danıştay’ı kendilerinin veya ilahiyat 

fakültelerinin görüşünü almadığı için kınar.7 Başbakan da, Aleviliğin bir mezhep değil, bir kültür 

olduğunu söyleyerek kararı eleştirir. Keza Milli Eğitim Bakanlığı da Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye 

kendi din eğitimi anlayışını dayatamayacağını savunarak, dersin değiştirilmesi kararına karşı çıkar. 

Yürütme organlarının kendi tarafı oldukları yargısal süreçlere müdahil oluşunu gösteren bir 

diğer durum ise 2004’te bir Alevi olan Sinan Işık’ın kimliğindeki İslam ibaresinin “Alevi” şeklinde 

değiştirilmesi yönündeki bireysel talebinde ortaya çıkar. Davacının talebi Türkiye’de ulusal 

mahkeme tarafından, ardından da Yargıtay tarafından oybirliğiyle reddedilir. Alevi inancına 

mensup davacının nüfus cüzdanında bulunan din hanesinde yazılı bulunan “İslam” ibaresinin 

“Alevi” yönünde değiştirilmesi talebi için Diyanet İşleri Başkanlığı ulusal mahkemeye görüş iletir. 

Diyanet, Alevi inancının bağımsız bir din veya bir İslam mezhebi olarak kabul edilemeyeceğini, bu 

inancın İslam’ın sufizmden etkilenen ve belirli kültürel özellikler taşıyan bir yorumu olduğunu 

vurgular ve din hanesine dinî yorumlar veya alt-kültürlerin yazılmasının ulusal birlik, cumhuriyet 

ilkeleri ve laiklik ile bağdaşmayacağını ifade eder. Bu görüş doğrultusunda hüküm tesis eden ulusal 

mahkeme, davacının talebini reddeder ve karar Yargıtayca da onanır. Olumsuz yargı kararı üzerine 

AİHM’e taşınan davada mahkeme, kimlik belgelerinde yer alan din hanesinin kişinin sahip olduğu 

inancı açığa vurmaya zorlanmama hakkını ihlâl ettiğine, ulusal mahkemelerin, davacının inancıyla 

ilgili görüşü Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan almasında ve bu görüşü esas alarak hüküm tesis 

etmesinde, devletin tarafsız olma yükümlülüğüne aykırılık bulur.8 

. 

SONUÇ 

Modern demokratik devletlerin bir niteliği olan erkler ayrılığı ilkesinin, devletin taraf olduğu 

hukuki süreçlerdeki işleyişinin zorluğunu incelemiş olan çalışma yürütme erkinin hukuki sürece 

bilirkişi olarak görüş sunmasını ve bu sayede kendi davasına uzman olarak müdahil oluşunun 

hukuki tarafsızlığın ihlali anlamına geldiğini ileri sürmüştür. Bu bağlamda Alevi topluluklar ile 

Türk devletinin karşılaştığı hukuki süreçlerde ulusal mahkemeler Aleviler aleyhine kararlar almış 

ancak uluslararası mahkemelere taşınan davalarda Aleviler lehine kararlar çıkmıştır.  

Türkiye ile Alevi topluluklar arasındaki ihtilaflı konuların neden uluslararası yargı yerlerine 

taşındığına dair bir fikir sunan bu çalışma Türkiye’deki azınlıkların haklarına karşı ulusal yargı 

sürecinin işleyişini yeniden ele almanın gerekliliğine işaret etmektedir. 
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Özet 

Uzmanlaşma ve toplumsal işbölümü modern toplumun ortaya çıkmasında önemli etkiler yaratmış 

amillerdir. Emile Durkheim’in bakış açısıyla söylenecek olursa, toplumsal işbölümünün bir gereği 

olarak, köken itibariyle dinsel olan tüm büyük toplumsal olgular zamanla dinden ayrılarak kendi 

özerk alanlarını oluşturmuşlar ve bu alanlar içerisinde gerçekleşen uzmanlaşma da toplumsal 

alanların kendilerine özgü kural ve uygulamalarını yasallaştırıp, sistematize etmeyi getirmiştir. Din 

diğer toplumsal alanlardan çekilirken, bu süreçte kendisi de bir özerk alan olarak ortaya çıkmıştır. 

İşte toplumsal işbölümü sürecinin ortaya çıkardığı bu olgu aynı zamanda sekülerleşme olarak da 

okunmuş, sekülerleşme kuramı toplumsal işbölümü kuramının bir alt sonucu olarak 

değerlendirilmiştir. 

Sekülerleşmenin toplumsal işbölümünün bir sonucu olarak ortaya çıktığı göz önünde 

bulundurulduğunda laikliğin de toplumsal alanlardan biri olan siyasal alanda gerçekleşen bir 

sekülerleşme olduğu iddia edilebilir. Yani laiklik sekürlerleşmenin siyaset alanındaki bir sonucudur. 

Dolayısıyla bu çalışma, siyasal alanda uzmanlaşma ile birlikte düşünüldüğünde; devletin yasa 

koyma ve yönetme işlevlerinde dinsel veya doğaüstü etkilerden arınması –din ve devlet işlerinin 

ayrılması- şeklinde klasik tanımıyla algılanan laikliği yeni bir anlamla tanımlanmak gerektiğini öne 

sürecektir. Siyasetin görevi toplumdaki bölünmeye yönelik içsel gerilimi denetim altına almaktır. 

Bu bakımdan siyasal alandaki uzmanlaşma, bu alanda faaliyet gösteren kurumların bu içsel gerilimi 

denetim altına almak amacıyla geliştirdikleri araçların siyasal niteliğiyle ölçülebileceği için dini ya 

da doğaüstü nitelik taşıyan sistemlerin siyasal bir amaç için kullanıldıkları takdirde laikliğe aykırı 

bir durum oluşturmayacağını göstermeye çalışacaktır. 

İlgili literatürün taranmasıyla oluşturulacak olan çalışma kapsamında; dinsel kurallar ya da 

dini içtihatlar oluşturmak ile dinin toplumsal bütünlük amacıyla siyasal olarak işlevselleştirilmesi 

arasındaki farkın laikliğin konumlandırılmasında önemli olduğu sonucuna varılacaktır. Böylece din 

ve devlet ayrımı paradigmasına sıkıştırılmış olan laiklik çalışmalarına katkı sağlamak 

amaçlanacaktır. 

   

Anahtar Kelimeler: Toplumsal İşbölümü, Uzmanlaşma, Sekülerleşme, Laiklik.  

 

 

Abstract 

Specialization and social division of labor are important factors that have a significant impact on the 

emergence of the modern society. From Emile Durkheim's point of view, as a requirement of the 

social division of labor, all major social phenomenas were religious in origin and have separated 

from it over time, forming their own autonomous areas. Hence, the specialization within these fields 

has legalized and systematized the specific rules and practices of these social fields. While religion 

withdrew from other social spheres, it also emerged as an autonomous sphere itself. This 

phenomenon brought about by the process of social division of labor is also read as secularization 

and the theory of secularization is considered as a sub-result of the theory of social division of 

labor. 
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When we take secularization as a the result of the social division of labor, one can argue that 

laicism is a secularization which emerged in the political sphere which is one those social spheres. 

In other words, secularism is a political consequence of secularization. Therefore, when it is 

considered together with political specialization , this study argues that laicism should be defined in 

a new sense rather than in classical terms which perceive it as  the separation of religion and the 

state and also state’s being free from supernatural effects in its law-making and governing 

functions. The main function of politics is to control the internal tension stems from the seperation 

in the society. In this respect, this study will try to show that it will not always be contrary to 

laicisim if religous or supernatural systems are used for a political purposes since the political 

specialization can be measured with the political nature of the instruments developed by the 

institutions operating in this field to control this internal tension. 

Within the scope of the study to be formed by reviewing related literature; it will be 

concluded that the difference between the establishment of religious rules or religious jurisprudence 

and the political functionalization of religion for social cohesion is important in locating secularism. 

In this way, it will be aimed to contribute to the secular studies which are compressed to the 

paradigm of separation between religion and state. 

 

 

GİRİŞ 

Sekülerleşme ve laiklik hem farklı toplumsal-siyasal geleneklere ait olmalarından hem de 

birinin siyasal alana diğerinin toplumun doğaüstüyle olan ilişkisini niteleyen kavram olmasından 

dolayı aralarında bir ayrım yapıldığı görülür. Oysa Emile Durkheim’ın toplumsal işbölümü kuramı, 

sekülerleşme ve laiklik arasında yapılan bu ayrımı geçersizleştiren bir teori olmakla birlikte 

Durkheim da bunları birbirlerine yaklaştıran sosyologlardan biridir. 

Laikliği, toplumsal işbölümü ve siyasal alandaki işlevsel uzmanlaşmanın bir sonucu olarak, 

bir diğer deyişle sekülerleşmenin siyasal alandaki yansıması şeklinde ele almak yerine, din ve 

siyaseti farklılaştırarak laikliği de bu ayrışma olarak görmek böyle bir sonucun ortaya çıkmasını 

sağlamış görünmektedir. Oysa laikliği, sekülerliğin yansımalarından biri olarak ele almak bizi 

aktörler bağlamında bir farklılaşma olsa da amaçlar bağlamında bir benzerliğin tartışılmasına 

yönlendirmektedir. Bir diğer deyişle, iki alanın da toplumsal bütünlüğün sağlanması gibi benzer 

amaçları olduğunu ancak iki alanın aktörlerinin dönüştüğünü gösterir. 

Siyasal işleyişin etkili ve hilafsız bir şekilde gerçekleşmesi adına dinin sahip olduğu nitelikleri 

siyasal alana havale ederek bunları bu alandaki aktörlerin birer niteliği olarak çözümleyen siyasal-

teolojik perspektiflerden ayrılan çalışma, aktörlerdeki niteliksel benzeşme yerine dinin bizzat 

kendisinin araçsallaştırılarak siyasal işleyişin emrine verilmesini laiklik bağlamında tartışmayı 

amaçlamaktadır. Bu bakımdan Spinoza’da ifadesini bulmuş olan devlete dini sokarak dinin 

niteliklerini devlete devretmek ve böylece dinin yalnızca siyasal topluluk uğruna tesis edildiğini1 

ileri sürmek yerine ayrı bir fenomen olarak dinin siyasal amaçlar uğruna işlevselleştirilmesini 

tartışacak ve bunun laikliğe aykırı bir durum oluşturmadığını ifade edecektir.  

İlgili literatürün taranmasıyla oluşturulacak olan çalışma kapsamında din ve siyaset alanları 

işlevsel olarak değerlendirilerek birbirleri ile oldukça uzak iki alan olmadığı gösterilecek ve bu 

bağlamda laikliğin din ve siyaset ayrımı paradigmasına sıkıştırılmış olmadan değerlendirilmesi 

gerekliliği noktasında laiklik çalışmalarına bir katkı sağlamak amaçlanacaktır. 

Çalışma kapsamında ilk bölümde toplumsal işbölümü ve uzmanlaşma çerçevesinde laikliğin, 

sekülerleşmenin siyaset alanındaki bir yansıması olduğu gösterilecektir. İzleyen bölümde ise 

sekülerleşmenin siyasal alandaki yansıması olarak laiklik anlayışının, dinin siyasal amaçlar için 

kullanımından dolayı sekteye uğramayacağı tartışılacaktır. 

 

1. TOPLUMSAL İŞBÖLÜMÜNÜN BİR SONUCU OLARAK SEKÜLERİZM VE 

LAİKLİK  

                                                             
1 Benedictus Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, çev. Cemal Bali Akal, Reyda Ergün, Ankara: Dost Kitabevi, 2019, s. 

109. 
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Katolik mezhebinin yayıldığı bölgeler dışındaki Hıristiyan ülkelerde özellikle Protestanlığı 

benimsemiş ve İngilizce, Almanca konuşan coğrafyalarda “sekülerizm” teriminin kökeni 

Latince’den gelir. Niyazi Berkes, seaculum sözcüğünden türemekle birlikte ‘çağ’ anlamına gelen bu 

sözcükle “katılaşmış kurum ve kurallar karşısında zamanın gereklerine uyan kurum ve kuralları 

geliştirme sorununun” ön plana çıkarılmış olduğunu savunmaktadır.2 Kurum ve kuralların 

dönüşümü anlamını içeren bu sekülerizm tanımı önemli olmakla birlikte seaculum sözcüğünün 

aslen dinsel bir terminolojinin ürünü olduğunu belirtmekte de fayda var. Bu kavram din adamlarının 

rahiplik fonksiyonunu terk etmeden, dinsel alandan sivil alana geçişlerini açıklamak için 

kullanılmıştır. Bir diğer deyişle, Ortaçağ Avrupası’nda kilise hiyerarşisi içerisindeki bir ayrıma 

işaret etmektedir. Manastır yaşamı süren rahiplerin buralardan ayrılarak merkezden uzak köy ve 

kasabalardaki kiliselere halkın ihtiyaçlarını karşılamak gibi dünyevi kaygılarla hareket etmelerini 

ifade etmek için seaculum deyimi kullanılmıştır. Dolayısıyla kökeninde ‘dünyevi olan, maddi olan’ 

anlamını taşımaktadır.3 Reformasyon sürecinin ardından ise din adamlarının ve Kilise’nin 

mallarının sivil-siyasal otoritelere devredilişini açıklamak için bu kavram tercih edilmiştir. Bu 

bağlamda 16. yüzyılda Protestan reformu esnasında ve Fransız Devrimi’nde Fransa’da daha sonra 

ise Avrupa’nın diğer bölgelerinde 19. yüzyılın başlarına kadar, son olarak da 1905 Yasası ile 

yaşanmış olan Kilise’nin mallarının kamusallaştırılması ve pazara tedavüle bırakılma sürecine 

verilen bir isimdir. 

Laiklik ise kelimenin kökeni itibariyle Grekçe’den türetilmiş olmakla birlikte Katolikliğin 

yayıldığı halkların dilinde, özellikle de Fransızca’da görülür. Grekçe’de laos (halk) laikos (halksal) 

için kullanılan kelimeler olmakla birlikte laiklik “halksallaştırma” olarak ifade edilir.4 Siyasal bir 

anlama sahip olan Fransa’daki laiklik kavramı, kilise ve devletin birbirlerinden ayrılması anlamına 

gelmekte ve 1905 Yasası ile ifadesini bulmaktadır. Berkes özelinde değerlendirildiğinde sekülerizm 

ve laiklik arasında açık bir ayrım yapıldığı görülmektedir. Her ne kadar sekülerizmi dogmatik 

kurum ve kuralların zamanın gereklerine uygun şekilde geliştirilmesi şeklinde tanımlamış olsa da 

laikliğin böyle bir işlevi taşıdığına dair hiçbir ifadesi bulunmamaktadır. Oysa 19. Yüzyıl, toplumsal 

işbölümü ve uzmanlaşma teorisi ile laikliğin de bu şekilde ele alınabilmesini mümkün kılan bir 

yüzyıl olmuştur.  

19. yüzyılın sonları Batı Avrupa’da din sosyolojisi alanında önemli eserlerin verildiği, 

işlevlerin çözümlenmesi üzerinde duran bir toplum kuramının gelişmeye başladığı5 ve sekülerleşme 

kuramlarının tartışıldığı bir dönemi oluşturmaktaydı. Bu sosyologların öncülerinden biri olan 

Durkheim’in yüzyılın sonunda yayınladığı “Sosyolojik Yöntemin Kuralları” yapıtında başlayan 

dinsel alan analizleri daha sonra L’Année Sociologique dergisindeki makaleleriyle devam edecek, 

asıl büyük etkisini ise, 1912 yılında yayınlanan Les Formes élémentaires de la vie religieuse 

metniyle yaratacaktı.  

Durkheim’ın din sosyolojisi çalışmaları onun bütün sosyoloji çalışmalarının merkezinde 

durmaktadır. Onun toplumsal farklılaşma kuramı, sosyolojik kuramının özünü oluşturur. 

Çalışmalarındaki sekülerleşme tezi ise bu farklılaşma kuramından türetilir. Durkheim’in 

çalışmalarında sekülerleşme; toplumsal farklılaşma süreçlerinin nihai sonucu olarak işlev görür. Bir 

diğer deyişle, sekülerleşme kuramı, Durkheim için toplumsal işbölümü ile ortaya çıkan farklılaşma 

teorisinin bir alt-kuramından başka bir şey değildir.6 Onun bakış açısına göre müşterek hayatın 

neredeyse büyük kurumlarının tümü dinden doğmuştur.7 Bilim, sanat, edebiyat, siyaset gibi ne 

kadar toplumsal alan varsa hepsinin kökenini dine dayandıran ve ondan doğduğunu iddia eden 

                                                             
2 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, haz. A. Kuyaş, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016. 
3 Talal Asad, “Secularism, Nation-State, Religion”, Nation and Religion Perspectives on Europe and Asia, ed.P. Van 

der Veer, L. Hartmut, Princeton: Princeton University Press, 1999, s. 192. 
4 Berkes, a.g.e. 
5 Alex Callinicos, Toplum Kuramı: Tarihsel Bir Bakış, çev. Yasemin Tezgiden, İstanbul: İletişim Yayınları, 2015, s. 

194. 
6José Casanova, Modern Dünyada Kamusal Dinler, çev. Mehmet Murat Şahin, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Kültür 

Yayınları, 2014, s. 25-26. 
7 Emile Durkheim, Dini Hayatın İlkel Biçimleri, çev. Fuat Aydın, İstanbul: Ataç Yayınları, 2005, s. 491. 
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Durkheim’a göre bu alanlar zamanla toplumsal işbölümünün gelişmesi ile dinselliğin içinden 

ayrılarak özerk alanlar haline gelmişlerdir. Bu bakımdan laiklik de aslında Durkheim’in bakış 

açısıyla uyumlu bir şekilde toplumsal alanlardan biri olan siyasal alanın toplumsal işbölümü 

neticesinde kendi içinde uzmanlaşmasının ve dolayısıyla sekülerleşmesinin bir sonucudur. Bauberot 

da bu açıdan laikliğin verili bir anda, farklı alanlarda hayata geçen ve çeşitli boyutları olan sosyo-

tarihsel sekülerleşme sürecinin sonucu olduğunu ifade eder.8 Fransız antropoloğun çözümlemesinin 

bir ileriki aşaması ise dini, mitolojiyi ya da ideallere kendini adamak gibi yapılanmış ahlaka ait ilke 

ve uygulamaların politik amaçlar uğruna kullanımının siyasal alanda gerçekleşen uzmanlaşmaya 

aykırı olmadığını belirtmektir. Dini kavramların içindeki ahlaki gerçekliklerin ne anlama 

geldiklerini sorgulamak özgün doğalarını belirlemek ve rasyonel bir dille ifade ederek bu dini 

kavramların çok uzun bir süre boyunca en temel ahlaki düşüncelere aracılık ettiğini anlamak 

gerektiğini belirten Durkheim’a göre siyasal alanın aktörü olan devlet de bunları kullanmak 

durumundadır.9 Görüldüğü üzere toplumsal uzmanlaşma, işbölümü ve işlevsel bölünmeye oldukça 

önem vermesine karşın Durkheim dini, ahlaki ya da mitik unsurların siyasal kullanımını siyasal 

uzmanlaşmaya aykırı görmemektedir. Bir diğer deyişle siyasal alanda gerçekleşen sekülerleşme 

olarak laiklik, dinin siyasal alandan çekilmesi ve siyasal alanın kendi iç dinamiklerine göre 

uzmanlaşması olmasına karşın dinin politik amaçlar için işlevselleştirilmesi laikliği sekteye 

uğratmamaktadır. Bunun temel nedeni ise iktidar ile dinin ikisinin de benzer amaçla donanmış 

olduğuna dair bakış açısıdır. Çünkü Durkheim’a göre, toplumun iktidar ile olan ilişkisi, ‘totem’ ve 

klan arasında varolan kurulu ilişkiden esas itibariyle farklı değildir.10 İktidar ile din arasında 

amaçları açısından bir benzerlik kurulmaktadır. Balandier de bu benzerliği açık bir şekilde ifade 

eder. Ona göre:  

 

“İktidarı, her toplumu düzensizlikle tehdit eden entropiye karşı savaşma zorunluluğunun bir 

sonucu olarak tanımlayabiliriz. Fakat burada söz konusu savunmanın sadece bir tek araca –

zorlamaya- başvurduğu ve sadece toplumdan açıkça farklılaşmış bir hükümet tarafından üstlenildiği 

çıkarsanmamalıdır […] toplumun tesadüfi veya periyodik yenilenmesini temin eden prosedürler, 

ayin ve ritüeller de tıpkı hükümranlar ve onların ‘bürokrasileri’ gibi, siyasal eylemin birer 

enstrümanıdırlar.”11 

  

Kutsal olan ile siyasal olanı sistematik olarak ayırmanın mümkün olmadığını gösteren bu 

alıntıdan da anlaşılacağı üzere, din ve siyaset alanları her ne kadar aktörler bağlamında ayrışmış 

olsa da amaçlarındaki benzerlik açısından bir ortaklığa sahiptirler ve bu ortaklık esas itibariyle dinin 

siyasal kullanımını uzmanlaşmış siyasal alanın ilkelerine ters düşürmemektedir. 

 

2. SİYASAL AKTÖRLERİN GALİBİYETİ VE LAİKLİK 

Siyasal düşünce tarihi incelendiğinde devletlerin gizemli bir inanış ihtiyacı içerisinde 

bulunduğu görülür.12 Bunu Spinoza’nın altını çizdiği anlamda siyasal-teolojik bir perspektifle 

gerçekleştirmiş olan siyasal sistemler olmuş olduğu gibi kurumsallaşmış bir dinin siyasal işleyiş 

açısından işlevselleştirilmesine de oldukça sık rastlanmıştır. Ortaçağ siyasal sistemini çözümlemeye 

girişen Cemal Bali Akal böyle durumlarla sıklıkla karşılaşılmasının nedenini, din ve siyaset 

alanlarının her ikisinin de hayata ve toplumsal bütünlüğe ilişkin kurallar içermesinde görür. Hayata 

ilişkin kurallar içeren özerk iki kategori oluşturulamayacağını belirten Akal’a göre ortaçağda ne 

Papa ne de krallar kendi aralarındaki mücadelede böyle iki ayrı kategorinin varolabileceğine 

inanmışlardır. Aksine dinsel düzenlenmenin sosyal, siyasi bir olgu olduğunu çok iyi kavramışlardı. 

                                                             
8 Jean Bauberot, Laiklik: Tutku ve Akıl Arasında 1905-2005, çev. Alev Er, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2018, s. 235. 
9 Emile Durkheim, Ahlak Eğitimi, çev. Oğuz Adanır, İzmir: Dokuz Eylül Yayınları, 2004, s. 25. 
10 Georges Balandier, Siyasal Antropoloji, çev. D. Çetinkasap, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, s. 

39. 
11 Balandier, a.g.e., s. 36. 
12 Marc Abéles, Devletin Antropolojisi, çev. Nazlı Ökten, Ankara: Dipnot Yayınları, 2012, s. 152-153. 
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Ona göre bu alanların aktörleri altlarındaki insanları yönetebilmek için birbirlerinin boğazına 

sarılmışlardır.13 Akal’ın özenle altını çizdiği bir diğer olgu ise bu mücadelelerin sonucunda galip 

gelen siyasal otoritenin dini otoriteyi egemenliği altına alarak onu kullanmaya başlamasının laikliğe 

aykırı olmadığını belirtmesidir. Ona göre laiklik, bu iki gücün birbirinden ayrılması değil Papa’yla 

aynı amacı güden kralın, onun kutsal gücünü ele geçirme mücadelesidir.14 Bu açıdan bakıldığında 

laiklik dinsel alanla dünyevi alanın birbirinden ayrılıp bağımsızlaşması değil de toplumsal 

bütünlüğün sağlanması ve iktidar gücünün tekelleştirilmesi için bu ikisinin birleştirilmesidir. 

Siyasetin ve dinin modern anlamda özerk birer alan olarak ortaya çıkışının başlangıcı olarak 

görülen zaman dilimini oluşturan 16. yüzyıl bu nevi laiklik tartışmaları açısından ayrı bir yere 

sahiptir. Bir yandan Niccolo Machiavelli gibi kendinden başka bir ereği olmayan saf siyaset 

teorisyeninin diğer taraftan ise saf dinin ortaya çıkarılabileceğini savunan Protestanlığın kurucusu 

sayılan Martin Luther’in teolojik argümanlarını ileri sürdüğü bu yüzyılda önemli modern siyasal 

kavramlardan biri olan devlet terimi ortaya çıkar. “Devlet bir kavram olarak, devlet aklının devleti 

olarak, yani dini egemenliği altına alma hakkı olan devlet olarak ortaya çıkar. Bu role sahip olması 

bakımından kendini egemenlikle tanımlar.”15 Bir diğer deyişle, dini işlevselleştirme kapasitesine 

sahip devlet belirir ve siyasal düşünce tarihinde bu laikliğin belirişi olarak ifade edilir. Bir yandan 

Luther’in, bir ruhban heyeti oluşturma yetkisini prenslere veren teolojik bakışı16 öte yandan etkili 

bir iktidar için dini kontrol etmek ve kullanmak amacı güden Machiavelli’nin siyasal teorisi 

toplumsal bütünlük amacıyla siyasetin önceliğini tanımakta, dini de bu amaçla siyasetin emrine 

vermekteydiler.  

 

“Machiavelli hiçbir zaman siyaseti dinden ayırmak amacını gütmemiştir. Kendisi Kiliseye 

karşıdır ama din düşmanı değildir. Tersine, dinin insanın toplumsal yaşamının zorunlu ögelerinden 

biri olduğuna inanmaktadır […] değer ve geçerliliği tümüyle siyasal yaşam üstündeki etkisine 

dayanır […] paganlar, büyük komutanlar ve devletlerin renkli yöneticileri gibi dünyasal görkemle 

dopdolu kişilerden başkasını tanrılaştırmamışlardı. Machiavelli’ye göre dinin bu paganca kullanımı, 

biricik ussal kullanımı idi […] din ancak iyi bir düzen ortaya koyarsa iyidir […] laik devlet artık 

yalnız olgusal olarak değil aynı zamanda hukuksal olarak da vardır ve kesin kuramsal meşruiyetine 

kavuşmuştur.”17 

 

Cassirer’in laik devletin belirişinin teorisyeni olarak gördüğü Machiavelli için devletin laik 

niteliği dinden kendini ayırmasıyla değil aksine dinin siyasal bir amaç uğruna kullanılmasıyla 

mümkün olmaktaydı. Machiavelli’nin “Hükümdar” adlı çalışmasından yaklaşık on yıl sonra Luther 

tarafından dünyevi güce itaat sorununu ele almak için kaleme alınan metin de, Machiavelli’nin ele 

aldığı siyasal gücü elinde tutan hükümdara gösterilecek itaatin dinsel yüzünü oluşturmaktaydı. 

Luther’in kuramına göre Papa’ya itaat edilmeyebilir ancak siyasal alanın hükümdarına itaat 

zorunludur. “Egemen olmak dünyevi düzlemde bedenlere hâkim olmaktır. Dünyevi otoriteye 

itaatsizlik mümkün değildir.”18 Görüldüğü üzere laikliğin belirişi, siyasal alanın özerk bir şekilde 

ortaya çıkmaya başladığı, bir diğer deyişle dinden bağımsızlaşmaya başladığı dönem, aslında 

iktidarın ya da hükümdarın siyasal işlevini yerine getirmek için din de dâhil tüm araçları 

işlevselleştirmesinden geçmiştir. Bu bakımdan Asad’ın dinin daimi siyasal işlevi üzerine yaptığı 

vurgu oldukça önem taşımaktadır. Asad’a göre din, iktidar dünyasının daimi bir parçasıdır, siyaset 

ve din kategorileri birbirleriyle bizim düşündüğümüzden daha derin bir şekilde iç içe geçmiştir.19 

 

SONUÇ 

                                                             
13 Cemal Bali Akal, İktidarın Üç Yüzü, Ankara: Dost Kitabevi, 1998, s. 205. 
14 Akal, a.g.e., s. 205. 
15 Marcel Gauchet, Yurttaşını Arayan Demokrasi, çev. Z. Savaşçın, İstanbul: İletişim Yayınları, 2013, s. 32-33. 
16 Halil İnalcık, Rönesans Avrupası, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2015, s. 177. 
17Ernst Cassirer, Devlet Efsanesi, çev. Necla Arat, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984, s. 142-143. 
18 Akal, a.g.e., s.82-83. 
19Asad, a.g.e., s. 200. 
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Emile Durkheim’in bakış açısıyla, toplumsal işbölümünün bir gereği olarak, köken itibariyle 

dinsel olan tüm büyük toplumsal olgular zamanla dinden ayrılarak kendi özerk alanlarını 

oluşturmuşlar ve bu alanlar içerisinde gerçekleşen uzmanlaşma da toplumsal alanların kendilerine 

özgü kural ve uygulamalarını yasallaştırıp, sistematize etmeyi getirmiştir. Sekülerleşmenin 

toplumsal işbölümünün bir sonucu olarak ortaya çıktığı göz önünde bulundurulduğunda laikliğin de 

toplumsal alanlardan biri olan siyasal alanda gerçekleşen bir sekülerleşme olduğu sonucu ileri 

sürülmüştür. Yani laiklik sekürlerleşmenin siyaset alanındaki bir sonucudur. Dolayısıyla bu 

çalışma, siyasal alanda uzmanlaşma ile birlikte düşünüldüğünde; devletin yasa koyma ve yönetme 

işlevlerinde dinsel veya doğaüstü etkilerden arınması –din ve devlet işlerinin ayrılması- şeklinde 

klasik tanımıyla algılanan laikliği yeni bir anlamla tanımlanmak gerektiğini öne sürmüştür. 

Siyasetin görevi toplumdaki bölünmeye yönelik içsel gerilimi denetim altına almaktır. Bu bakımdan 

çalışma boyunca siyasal alandaki uzmanlaşma, bu alanda faaliyet gösteren kurumların bu içsel 

gerilimi denetim altına almak amacıyla geliştirdikleri araçların siyasal niteliğiyle ölçülebileceği için 

dini ya da doğaüstü nitelik taşıyan sistemlerin siyasal bir amaç için kullanıldıkları takdirde laikliğe 

aykırı bir durum oluşturmayacağı gösterilmeye çalışılmıştır. 
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Özet 

Bu araştırma ortaöğretim 9. sınıf güzel sanatlar dersinde milli değerlerin aktarılması sürecine ilişkin 

öğrenci görüşlerini belirleyebilmek amacı ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi ile 

yürütülen araştırmanın çalışma grubu lise 9. sınıfta eğitim gören 22 öğrenciden oluşmaktadır. 

Öğretmenlerin araştırmaya dâhil edilmesinde uygun örnekleme tekniğinden faydalanılmıştır. 

Araştırma kapsamında Erzurum ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı lise 9. sınıflarda Görsel 

Sanatlar dersi alan öğrenciler ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yoluyla elde edilen veriler 

içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. İçerik analizi 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada 

katılımcıların her bir soruya verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından birkaç kere okunmuş ve önemli 

görülen yerlerin altı çizilmiş, belli kavramlar ve kelimeler metnin sağına kısaca not alınmıştır. 

İkinci aşamada her bir katılımcının verdiği yanıtlar tek tek kodlamıştır. Üçüncü aşamada 

katılımcıların verdiği yanıtları en iyi şekilde temsil eden kategoriler oluşturulmuştur. Son olarak 

kategorileri tek başlık altında toplayan ve kategorileri kısa ve öz bir şekilde temsil eden temalar 

oluşturulmuştur. Bu sürecin ardından tema ve kategorilerin birbiri ile uyumlu olup olmadığı 

araştırmacılar tarafından tekrar kontrol edilmiş; nitel araştırma konusunda bilgi ve alandan 3 

akademisyenin görüşü alınarak analize son şekli verilmiştir. İçerik analizinde tümevarımsal bir 

yaklaşım sergilenmiş, önce kategoriler oluşturulmuş ardından kategorileri en iyi şekilde temsil eden 

altı tema oluşturulmuştur. Bu temalar şunlardır; Görsel Sanatlar derslerinin milli değerleri 

aktarmadaki önemi, Görsel Sanatlar derslerinde değer aktarımında uygulanabilecek farklı 

uygulamalar, Görsel Sanatlar derslerinde milli değerler bilincinin oluşturulmasında öğretmenlerin 

dikkat etmesi gereken hususlar,  Görsel Sanatlar derslerinde milli değerler bilincinin 

oluşturulmasında okul idarecilerinin ve velilerin dikkat etmesi gereken hususlar, milli değerlerin 

Görsel Sanatlar dersinde aktarımının öğrencilerin değerlere ve derse ilişkin tutumlarına etkisi, 

Görsel Sanatlar dersinde milli değerlerin aktarımında karşılaşılan zorluklar. Araştırma sonucunda 

öğrencilerin bu derste görsel olarak inceledikleri Kuruluş Savaşı’na ilişkin farklı ressamların yaptığı 

resimlerin onları teorik bilgilerden çok daha fazla etkidiğini, değer kavramını daha iyi 

kavradıklarını ve bu durumun onların hayata bakış açılarını zenginleştirdiğini, derste edindikleri 

milli değerler kavramını günlük hayatlarında da uygulayacaklarını belirtmişlerdir. Elde edilen 

veriler ışığında Kurtuluş Savaşı resimlerinin incelenmesi lise 9. sınıf öğrencilerinde değer 

kavramının kalıcılığının arttığı,  derse ilişkin tutumlarını olumlu bir şekilde artırdığı ileri sürülebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sanat eğitimi, Milli değerler, 30 Ağustos, Resim 

 

 

GİRİŞ 

Günümüz eğitim anlayışının 21. yy becerileri olarak adlandırılan üretkenlik, yenilikçi, 

eleştirel düşünme, problem çözme, iletişim, işbirliği, bilgi, medya ve teknoloji okuryazarlığı, 

girişimcilik, esneklik ve uyum gibi üst düzey becerileri öğrencilere kazandırabilmek için köklü 

değişimler yaşaması artık kaçınılmaz bir hal almıştır (Topçu ve Çiftçi, 2019). Eğitim sürecinin 

bunların yanı sıra barışçıl, insancıl, hoşgörülü ve toplumu ile bütünleşmiş, iyi insanları da 
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yetiştirecek biçimde yeniden tasarımlandırılması gerekmektedir. Bilgi çağının bireylerinden 

beklenen davranışlar arasında bulunan hızla gerçekleşen değişimlere ayak uydurabilme ve 21. yy 

becerilerine sahip olma gibi özelliklerin yanı sıra kendi benliğini oluşturan geçmişini ve içinden 

geldiği toplumunun değerlerinden de kopmamasıdır. Vatanını sevmeyen bir bilim adamı, toplumsal 

değerlerinin farkında olmayan bir sanatçı, yardımlaşma ve işbirliğini bilmeyen bir mühendis, 

duyarlılık, adalet ve dürüstlük gibi kavramlara sahip olmayan bir politikacının ülkesine hizmet 

etmesi beklenemez.  

Değerler eğitiminin amacı, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi tarafı ortaya çıkarmak; 

kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak; insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; 

bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve 

devamını sağlamaktır (Aydın ve Gürler, 2013, s.16). Değerler eğitimi sadece okullarda öğretmenler 

tarafından verilecek bir eğitim değildir. Burada asıl önemli rolü aileler ve çevre üstlemektedir. 

Ancak bu üçlü sistemin unsurları kendi aralarında iş birliği içinde çalışmaları durumunda beklenen 

başarının yakalanacağı unutulmamalıdır. Değerler eğitiminden beklenen bireyin kendini meydana 

getiren değerlerini koruyarak evrensel değerlerin gelişmesine katkıda bulunmaktır diyebiliriz. 

Alanyazın taramalarında değer kavramının alt kodları şu şekilde ifade edilmiştir (Aktepe, 2015; 

Dilmaç, 2007) 

 

 

 

İlgili alanyazında değerler eğitimine ilişkin bir çok yayın bulunmaktadır. Bu araştırma biri 

Bayrak (2018) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bayrak araştırması sonucunda 7.sınıf Görsel Sanatlar 

dersinde Kurtuluş Savaşı konulu eserlerin milli değerlerin kazanılmasına olumlu bir etkisi olduğu 

ortaya çıkmıştır. Bu araştırma ile Bayrak’ın araştırması arasında farklar ise araştırma grubu ve 

araştırma metotlarıdır. Bu araştırmada nitel yöntemlerden yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 

veriler toplanırken Bayrak çalışmasında nicel araştırma yöntemlerinden ön test-son test kontrol 

gruplu deneysel desen modeli kullanmış, ölçme aracı olarak ise milli değerlere yönelik tutum ve 

milli değer düzeyi ölçekleri ile verileri toplamıştır. Ayrıca bu araştırmada işbirlikli öğrenme 

yaklaşımı doğrultusunda öğrencilerin gruplar oluşturarak konuları araştırmış, sınıf içinde sunum 

yapmış ve 30 Ağustos konulu resimler yaparak okul içinde sergilemiş olunmasıdır. 

Ortaöğretim öğrencilerinin değer kavramlarına ilişkin gerçekleştirilen bu araştırmanın 

prob

lem 

cüm

lesi 

Orta

öğre

tim 

9.sı

nıf 

görs

el 

sana

tlar 

ders

inde 30 ağustos konulu resimlerin incelenmesinin öğrencilerin değer kavramlarının geliştirilmesine 

etkisi olup olmadığıdır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma ortaöğretim görsel sanatlar dersinde 30 Ağustos konulu resimlerin 

inceletilmesinin 9. sınıf öğrencilerinin milli değerlere ilişkin görüşlerine etkisini  belirleyebilmek 

amacı ile gerçekleştirilmiştir.  

Sorumluluk Saygı Sevgi  Adalet Mutluluk Dürüstlük  Hoşgörü  

Özgürlük  Estetik  Birlik  Misafirperverli

k 

Özsaygı Vefakarlık İşbirliği 

Anlayış Barış  Çalışkanlık Yardımseverlik Cömertlik Açık 

Fikirlilik 

Bilimselli

k 

Güvenilirli

k 

İffetli 

Olmak 

Öz Denetim Allaha 

İnanmak 

Tutumlulu

k 

Duyarlılık Sağlık 

Dayanışma Azimli 

Olmak 

Empati Kültürünü 

Yaşatma  

Bağımsızlı

k 

Öz Güven Merhamet 

İyilik Sadeli

k 

Alçakgönüllülü

k 

Paylaşma Sabır Vatanseverli

k 

Temizlik 

Aileye 

Bağlılık 
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YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Ortaöğretim görsel sanatlar dersinde 30 Ağustos konulu resimlerin inceletilmesinin 9. sınıf 

öğrencilerinin değerlere ilişkin görüşlerine etkisini  belirleyebilmek için nitel araştırma 

yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi herhangi 

bir konuda derinlemesine ve ayrıntılı bir şekilde bilgi toplamaya imkân tanıyan, sınırlı sayıda 

kişinin katılımı ile gerçekleştirilen bir araştırma yöntemidir (Patton, 2014; Yıldırım & Şimşek, 

2013). Fenomenoloji deseni, farkında olduğumuz fakat hakkında ayrıntılı ve derinlemesine bilgi 

sahibi olmadığımız olguları ele almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2013). Fenomenolojik 

araştırmalarda bireyin geçirmiş olduğu deneyim ve bu deneyimi nasıl anlamlandırdığına 

odaklanılmaktadır (Patton, 2014). 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu 9. Sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Sınav kaygısı taşımaması 

için özellikle bu yaş grubu çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin araştırmaya dâhil 

edilmesinde uygun örnekleme tekniğinden faydalanılmıştır. Uygun örnekleme, zaman, para ve 

işgücü açısından ekonomiklik sağlayan, örneklemin kolay ulaşılabilir ve uygulama yapılabilir 

birimlerden seçilmesidir (Büyüköztürk, Kılıç-Çakmak, Akgün, Karadeniz & Demirel, 2014). 

Araştırma kapsamında Doğu’da bulunan bir ilimizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir lisede 

öğrenim görmekte olan 9. sınıf öğrencileri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır.  

 

Dersin İşlenişi 

Araştırma kapsamında görsel sanatlar dersi alan 9. Sınıf öğrencilerinin Görsel Sanatlar dersi 

“Sanat Eserleri İnceleme” ünitesinde sırasıyla betimleme, çözümleme, yorumlama ve yargı 

evrelerine göre ders işlenmiştir. Yaklaşık üç hafta boyunca ele alınan “Sanat Eserleri İnceleme” 

ünitesinde öğrenciler işbirlikli öğrenme yaklaşımı doğrultusunda 30 Ağustos ile ilgili resim yapan 

sanatçılarımızın hayatları hakkında araştırma yapmaları için gruplar oluşturmuşlardır. Derste ele 

alınan sanatçılar ve resimleri ise şunlardır;  

 Ali Cemal Beyrutlu, “Biraz Su/Yaralı Düşman Askerine Yardım Eden Türk Askeri”, 

 Hikmet Onat, “Siperde Mektup Okuyan Askerler”, 

 İbrahim Çallı, “Türk Topçuları”, 

 Sami Yetik, “Topçular”, 

 Namık İsmail, “Topçular”, 

 Halil Dikmen, “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan Kadınlar”, 

 Zeki Faik İzer, “Mekkare Erleri”, 

 Mehmet Ruhi Arel, “Hilali Ahmere Yardım”. 

Bu sanatçılar ve eserleri ile ilgili olarak şu dört başlıktan oluşan sorulara öğrencilerle birlikte 

cevaplar aranmıştır.  

1.Neler görüyorsunuz? (Betimleme) 

2.Sanatsal elemanlar birlikte nasıl düzenlenmiş? (Çözümleme) 

3. Sanatçı bize ne söylemek istiyor? (Yorumlama) 

4. Eser hakkında ne düşünüyorsunuz? , neden ? (Yargı) 

Gruplar hazırladıkları konuları sınıf içinde akıllı tahta kullanılarak sunmuşlardır. Sürecin 

sonunda 30 Ağustos konulu resim çalışmaları yapılarak okul içinde sergilenmiştir.  

 

Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

30 Ağustos konulu resimler inceletilerek değerlere ilişkin görüşlerini almak için açık uçlu 

sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme, 

açık uçlu ve sabit seçenekli sorulardan oluşan, katılımcıların algıladıkları dünyayı kendi cümleleri 

ile ifade etmesini sağlayan görüşmedir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu analiz edilmesinin 

kolay olması, derinlemesine bilgi sunması ve bireylerin kendini ifade etmesini kolaylaştırmasından 
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dolayı nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarından biridir  (Büyüköztürk v.d., 

2014). 

Veri toplama aracı alanyazın taraması sonucu araştırmacılar tarafından geliştirilmiş ve bir dil 

uzmanı, bir nitel araştırma uzmanı ve iki alan uzmanı öğretim üyesinin görüşleri doğrultusunda 

hazırlanmıştır. Veri toplama aracının geliştirilmesinde alanyazında bulunan değerler eğitimi 

alanında yazılan kitaplar ve makaleler okunmuş ve elde edilen bilgiler doğrultusunda görüşme 

formu son şeklini almıştır.  Öğrencilere kendi izinleriyle uygulanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formları kullanılarak öğrencilerin değerlere ilişkin görüşlerini belirlemeye yönelik sorular 

sorulmuştur. Öğrencilere araştırma sürecinde sorular hakkında görüşlerini bildirirken hangi yolla 

kayıt altına alınmasını istedikleri de sorulmuştur. Öğrencilerin tümü görüşmelerin yazılı yolla ifade 

edeceklerini belirttikleri için görüşmeler yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Görüşmeler önceden 

belirlenen sürelerde, öğrencilerin kendilerini rahat hissedecekleri ve fikirlerini çekinmeden 

açıklayabilecekleri sadece araştırmacıların bulunduğu bir ortamda yüz yüze yapılmıştır. 

Katılımcılarla 20-25 dakika arasında süren görüşmeler yazılı olarak kayıt edilmiş ve görüşme 

süresinin bitiminde öğrencinin okuması sağlanarak görüşme sonlandırılmıştır.  

Yarı yapılandırılmış görüşme formundan elde edilen verilerinin analizi için, nitel verilerin 

düzenlenmesinde önemli bir kolaylık sağlayan veri kodlaması yapılarak, elde edilen veriler 

kategoriler altında sınıflandırılır ve anlamlı hale getirilir. Böylelikle farklı bölümlerde yer alan ve 

anlam bakımından ilişkili olan verilerin bir araya getirilmesi ve ilişkilendirilmesi mümkün 

olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada da veri kodlaması yapılmış ve veriler anlamlı 

hale getirilmiştir. 

Araştırmada içerik analizi süreci 4 aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada katılımcıların her 

bir soruya verdiği yanıtlar araştırmacı tarafından birkaç kere okunmuş ve önemli görülen yerlerin 

altı çizilmiş, belli kavramlar ve kelimeler metnin sağına kısaca not alınmıştır. İkinci aşamada her bir 

katılımcının verdiği yanıtlar tek tek kodlamıştır. Üçüncü aşamada katılımcıların verdiği yanıtları en 

iyi şekilde temsil eden kategoriler oluşturulmuştur. Son olarak kategorileri tek başlık altında 

toplayan ve kategorileri kısa ve öz bir şekilde temsil eden temalar oluşturulmuştur. Bu sürecin 

ardından tema ve kategorilerin birbiri ile uyumlu olup olmadığı araştırmacılar tarafından tekrar 

kontrol edilmiş; nitel araştırma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 2 akademisyenin görüşü alınmış 

ve analize son şekli verilmiştir. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde katılımcılarla yapılan görüşmeler sonucu elde edilen verilerin analizine ait 

bulgulara yer verilmiştir. Araştırma bulguları katılımcıların ifadelerine dayalı olarak sunulmuştur. 

Katılımcıların görüşlerine yer verilirken etik ilkeler gereği katılımcıların isimlerine yer verilmemiş,  

katılımcılar Ö1, Ö2, Ö3… şeklinde adlandırılmıştır. 

Yapılan içerik analizi sonucu 6 tema ortaya çıkmıştır. Bu temalar şu şekilde sıralanabilir: 

ardından kategorileri en iyi şekilde temsil eden altı tema oluşturulmuştur. Bu temalar şunlardır;  

 Görsel Sanatlar derslerinin değerleri aktarmadaki rolü,  

 30 Ağustos konulu resimlerin incelenmesinin değer kavramlarının gelişimine etkisi,  

 Görsel Sanatlar derslerinde değer aktarımında uygulanabilecek farklı uygulamalar, 

 Görsel Sanatlar derslerinde milli değerler bilincinin oluşturulmasında öğretmeninizin beğendiğiniz 

davranışları, 

 Görsel Sanatlar dersinde 30 Ağustos konulu resimlerin incelenmesinin milli değerlere ilişkin 

görüşlere etkisi 

 Görsel Sanatlar dersinde milli değerlerin aktarımında karşılaşılan zorluklar.  

Ayrıca bu temalar da kendi içinde birtakım kategorilere ayrılmıştır. Aşağıda analiz sonucu 

ortaya çıkan tema, kategori ve katılımcıların görüşlerine dair örnekler sırası ile sunulmuştur.  

Tablo 1. 

Görsel Sanatlar derslerinin değerleri aktarmadaki rolü. 

Tema Kategoriler Frekans 
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Görsel Sanatlar dersi 

değerleri aktarmada 

önemlidir 

Katılıyorum 

Kararsızım 

Katılmıyorum 

18          

2 

2 

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin 18’i derslerin milli değerleri aktarmada önemli 

olduğunu düşünmektedir. Buna ilişkin öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir; 

Ö3. Derste işlediğimiz 30 Ağustos konulu resimler daha önce tarih derslerinde işlediğimiz 

konulardan daha etkileyici oldu. Kahramanlıklarla dolu geçmişimden ve atalarımdan bir kez daha 

gurur duymama neden oldu. 

Ö5. Savaşta Türk halkının gösterdiği birlik duygusu ve vefakarlıklar beni duygulandırdı. Beni 

en çok Halil Dikmen’in Mermi Taşıyan Kadınlar isimli tablosu etkiledi. Bu özelliklerimizi 

yaşatmalıyız.  

Ö12. Gerçek kahramanlıkların yaşandığı bu savaşlarda olanları derslerde duymuştum. Fakat 

bu derste incelediğimiz resimler savaşı gözümde canlandırmama neden oldu. Atalarımızın o 

dönemin şartlarını düşününce elde ettikleri zaferler ve sonucunda bu yurdu bize kazandırmaları 

onlara olan hayranlığımı artırdı. Onlara layık olabilmek ve ülkeme hizmet etmek için derslerime 

çok çalışacağım. Sahip olduğumuz imkanları düşününce onları minnetle ve saygıyla anıyorum. 

Ö22. Resim yapma yeteneğim olmadığı için bu derse karşı çok ilgim yok. Bu nedenle Görsel 

Sanatlar dersinin değer aktarımında yeterli bir ders olduğunu düşünmüyorum. 

 

Tablo 2. 

30 Ağustos konulu resimlerin incelenmesinin değer kavramlarının gelişimine etkisi.  

Tema Kategoriler Frekans 

30 Ağustos konulu 

resimlerin incelendiği bu 

derslerden sonra sizde 

hangi değer 

kavramlarının 

düşüncelerinde daha çok 

ön plana çıktığına 

inanıyorsunuz?  

Vatanseverlik 

Vefakarlık 

Fedakarlık 

Birlik olma 

Dayanışma 

Kültürünü yaşatmak 

         10 

4 

4 

2 

1 

1 

 

Tablo 2’de öğrencilerin büyük çoğunluğunu oluşturan 10’u bu ünite sonrasında duygusal 

olarak en çok vatanserlik kavramının düşüncelerinde ön plana çıktığını, 4’er öğrenci ile vefakarlık 

ve fedakarlık kavramlarının da bu maddeyi takip ettiği görülmektedir. Bu maddeye ilişkin öğrenci 

görüşlerinden bazıları aşağıda verilmiştir: 

Ö8. Bu vatanı bizlere emanet etmek için canlarını hiçe sayan askerlerimizi gördükçe 

vatanseverliğin ne kadar önemli olduğunu anladım. Vatanı namus bilen dedelerimin izinden 

gideceğim. 

Ö11. Öğretmenlerimizle resimleri inceledikçe resimlere konu olan bu destanı gerçeklemesini 

sağlayan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk halkının ortaya koyduğu fedakarlık beni 

çok duygulandırdı. Öğretmenlerim okuduğumuz lisede Çanakkale Savaşına katılmak için giden lise 

öğrencilerini de bizlere anlattı. Savaştan sonra hiç birinin geri gelmediğini bizlere söyledi. Bende 

eğer vatan savunması için gerekirse seve seve ülkemi savunmak için savaş giderim. 

Ö18. Bizler Nene Hatunun torunlarıyız. Her ne kadar yaşadığımız çağda bir çok şey değişse 

de düşmana karşı hala tek yürek olacağımızı düşünüyorum. Şu anda ülkemiz üzerinde oynanan 

oyunlar birliğimizi bozmak üzerine yapılmaktadır. Bu derste işlenen konunun çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. 

Tablo 3. 

Görsel Sanatlar derslerinde değer aktarımında uygulanabilecek farklı uygulamalar.  

Tema Kategoriler Frekans 

159



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Görsel Sanatlar 

derslerinde değer 

aktarımında 

uygulanabilecek 

farklı uygulamalar 

neler olabilir? 

Diğer önemli zaferlerimizi de resimleyerek halka açık 

sergiler düzenlemek  

Etnografya Müzelerini ziyaret etmek 

Tarihi ören yerlerini ziyaret etmek 

Drama etkinlikleri yaparak dersi işlemek 

         12 

 

4 

4 

2 

 

Tablo 3’de öğrencilerin 12’si değer aktarımında yapılabilecek farklı uygulamalar olarak 

“diğer önemli zaferlerimizin de resimlenerek halka açık sergi açmak” olduğunu ifade etmişlerdir. 

Öğrenci görüşlerinden bazıları şu şekildedir; 

Ö9. Okulda açtığımız sergiye benzer sergileri diğer önemli zaferlerimiz ile ilgili resimler 

yaparak halka açık yerlerde sergilemeliyiz. Resimlerimizi herkesin görmesini çok istiyorum. 

Böylece hissettiğimiz duyguları diğer insanlarla paylaşmış olacağız. 

Ö17. Dersin bu şekilde işlenmesi çok hoşuma gitti. Geçen yıl ailemle gezmek için gittiğimiz 

etnografya müzesinde geçmiş dönemlerin kılık kıyafetlerini giymiş mankenler, o dönemin 

özelliklerine göre düzenlenmiş odalara yerleştirilmişti. O dönemin yaşamını daha iyi anlamak için 

Etnografya müzesine geziler düzenlenirse konunun daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum.  

Ö20. Savaş sahnelerini o dönemin asker ve sivil kıyafetleri giyerek bir piyes gibi 

canlandırırsak dersin çok daha iyi olacağını düşünüyorum.  

 

 

 

 

Tablo 4. 

Görsel Sanatlar derslerinde milli değerler bilincinin oluşturulmasında öğretmeniniz 

beğendiğiniz davranışları.   

Tema Kategoriler Frekans 

Görsel Sanatlar derslerinde 

milli değerler bilincinin 

oluşturulmasında 

öğretmeniniz beğendiğiniz 

davranışları nelerdir? 

Konuya hakim olma 

Anlayışlı ve sabırlı olma 

İyi yönlendirebilme 

Özgür bir ortam sağlama  

Adil davranma 

Derse karşı ilgiyi artırma 

6 

6 

4 

2 

2 

2 

Tablo 4’de öğrencilerin 6’sı milli değerler bilincinin oluşturulmasında öğretmenlerinin en çok 

konuya hakim olma ve anlayışlı ve sabırlı olma yönlerini beğendiklerini ifade etmişlerdir. bu durum 

belirli bir konuda yapılan bir araştırma olduğu için öğretmenin ve araştırmacıların 

motivasyonlarının yüksek olmasının sürece olumlu yansımasından kaynaklanmış olabilir. Bu 

temaya ilişkin bazı öğrenci görüşleri aşağıda verilmiştir.  

Ö1. Derse katılan öğretmenlerimiz konuyu öyle güzel anlattılar ki, daha önce duymadığım 

konuları bu derste daha iyi anladım.    

Ö6. Daha önce hata yapmaktan korkardım. Fakat bu derste öğretmenlerimizin konuyu daha 

iyi anlayabilmemiz için bizlere daha çok vakit ayırdıkları ve yanlış yaptığımız zaman anlayışlı 

davrandıklarını düşünüyorum. Bu durum çok hoşuma gitti ve bu uygulamada daha az hata 

yaptığımı gördüm. 

Ö14. Daha önce de grup çalışmaları yapmıştık, fakat bu derste grup arkadaşlarımızı biz 

belirledik ve öğretmenlerimizin bizleri yönlendirmeleri ile birlikte proje ödevlerimizi başarıyla 

yaptık. 
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Tablo 5. 

Görsel Sanatlar dersinde 30 Ağustos konulu resimlerin incelenmesinin milli değerlere ilişkin 

görüşlere etkisi. 

Tema Kategoriler Frekans 

Görsel Sanatlar 

dersinde 30 Ağustos 

konulu resimlerin 

incelenmesinin milli 

değerlere ilişkin 

görüşlerinize etkisi 

olduğunu düşünüyor 

musunuz? Neden 

açıklayınız. 

Milli değerlerin farkına varma ve bu değerleri yaşatma 

Benliğe katkıda bulunma 

Daha disiplinli olma ve sorumluluk bilincini geliştirme 

Değerleri günlük hayatta uygulama 

Bakış açılarını ve düşüncelerini derinlemesine etkileme  

10 

5 

3 

2 

2 

 

 

Tablo 5’de görüldüğü gibi öğrencilerin 10’u milli değerlerin farkına varma ve bu değerleri 

yaşatma yönünde görüşlerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Ayrıca 5 öğrenci de benliklerine katkıda 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu temaya ilişkin öğrenci görüşlerinden örnekler şunlardır; 

Ö5. Tarihimizle ilgili daha önce okuduğumuz bu zaferlerin bizler için ne kadar önemli 

olduğunu bir kez daha kavradım. Bu konunun ressamlarımız tarafından çalışıldığını bilmiyordum. 

Öğretmenlerimiz bu konuların çalışılma amaçlarını da bizlere anlatmıştı. Yapılan bu resimler bir 

ulusun var olma mücadelesini bizlere ve geleceğe anlatıyor.  

Ö11. Yokluklar içinde atalarımızın yapmış oldukları bu savaşlar sonucu kurulan bu 

Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatabilmek için disiplinli bir şekilde daha çok çalışmamız gerektiğini 

anladım. Daha önceleri sadece kendim için istediğim “çok iyi mesleklerde çalışma istediği” artık 

memleketime daha iyi nasıl hizmet verebilirim düşüncesine dönüştü. 

Ö22. Milli değerlerin toplumu birleştirdiğine inanıyorum. Derslerin bu şekilde işlenmesi daha 

küçük yaşlardan milli değerlere sahip bireylerin yetişmesine imkan sağlayacaktır. Bu durum 

toplumun geneline yayılırsa çok olumlu sonuçları olacaktır. 

Tablo 6. 

Görsel Sanatlar dersinde milli değerlerin aktarımında karşılaşılan zorluklar.  

Tema Kategoriler Frekans 

Bu süreçte her hangi bir 

zorlukla karşılaştınız mı?  

Eser analizi süreçleri 

Resim yapma 

Proje konularının araştırılması süreci 

Ailevi nedenler 

13 

5 

2 

2 

Tablo 6’da görüldüğü gibi öğrencilerin 13’ü eser analiz süreçlerinde zorluk yaşadıklarını 

belirtirken, 5 tanesi güzel resim yapamadıklarını ve ikisi ise proje konularını araştırırken 

kütüphanede kaynak bulmada sıkıntı yaşadıklarını, ikisi ise ailevi nedenler olduğunu ifade 

etmişlerdir. Daha detaylı açıklamalar için öğrenci görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir; 

Ö8. Bir resmin ‘eser inceleme süreci’ bana çok detaylı ve karmaşık geliyor. Açıkçası zaman 

kaybı olarak görüyorum. Öğretmenlerimiz bu süreci kısa tutsalardı veya daha kısa bir yöntem 

olsaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 

Ö17. Resimlere bakmak hoşuma gidiyor. Fakat resim yapma yeteneğimin olmadığımı 

düşünüyorum.  

Ö13. Ailem evde bu derse çalışmam yerine diğer derslerimle ilgili ödevleri yapmam gerektiği 

söylüyor. Onlara göre resim dersi diğer dersler kadar  önemli değilmiş.  

Ö19. Proje konusunu araştırma için gittiğimiz kütüphanede yeterli kaynak bulamadık. Fakat 

öğretmenlerimiz bu konuda bizlere yardım etti. 

 

Sonuç Tartışma ve Öneriler 
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Milli değerler bir toplumu bir arada tutan en önemli harçlar arasındadır. Ortak değerlerin 

bilincinde genç nesillerin yetiştirilmesi ise eğitimcilerin, ve ailelerin en önemli görevleri 

arasındadır. Eğitimde bireyin istendik yönde davranış değişikliği meydana getirirken istenen 

davranışlar sadece bilgi, beceride değil aynı zamanda  ve milli, manevi ve kültürel değerlerine 

ilişkin tutumlarında da olması beklenmektedir. Görsel sanatlar eğitimi bireyin özellikle duyuşsal 

açıdan gelişimini  amaçlamaktadır. Değer kavramı gibi duyuşsal bir alanın  bu dersin amaçları 

içinde öğrencilere kazandırılması ise geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı ve 

sorumluluklarının bilincinde bir fert yetiştirebilmek için daha kalıcı sonuçlarının olacağı 

düşünülmektedir. 30 Ağustos konulu resimlerin öğrencilerle incelenmesi sonucu öğrencilerin büyük 

bir çoğunluğu, Görsel Sanatlar dersi milli değerleri aktarmada önemli olduğunu ifade ederek,  bu 

uygulama ile milli değerlerin farkına vardıklarını ve bu değerleri yaşatmanın gerekli olduğunu, 

benliklerine katkıda bulunduğunu ve daha disiplinli olma ve sorumluluk bilincini geliştirdiğini 

düşündüklerini belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra diğer önemli zaferlerimizi de resimleyerek halka 

açık sergiler düzenlemek istediklerini, derslerin etnografya müzeleri ve tarihi ören yerlerinde 

işlenmesini istediklerini, derslerin  drama etkinlikleri gibi farklı uygulamalarla işlenmesinin 

değerler eğitiminde daha başarılı sonuçlar doğuracağını ileri sürmüşlerdir.  

Bayrak’ın (2018) gerçekleştirdiği çalışmasında Kurtuluş savaşı konulu eserlerin öğrencilerin 

milli değerleri kazanmalarına olumlu etkileri olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bozok’da (2010) yaptığı 

araştırmada benzer sonuçlar elde etmiş, drama etkinliklerini kullandığı milli değerlerin 

kazandırılmasında milli bayramların rolü ile ilgili araştırmanın sonucunda milli bayramların Görsel 

Sanatlar dersinde verilmesinin milli değerlerin gelişimine olumlu katkısı olduğu görülmektedir. 

Özkartal’da (2009) Türk destanlarının varlığına dikkat çekmeyi ve geleneksel değerlerimizin devam 

ettirilmesine katkı sağlamayı amaçladığı çalışmasında, Dede Korkut Destanı’nın alternatif bir konu 

olarak Sanat etkinlikleri dersinde ele alınmasının öğrencilerde milli değerlerin gelişimine katkı 

sağladığı sonucuna ulaşmıştır.  

30 Ağustos konulu resimleri incelemenin öğrencilerin milli değer kavramına olumlu  

etkilerinin olduğunun belirlendiği bu çalışma sonucunda şu önerilerde bulunulmuştur.  

 Derslerin bir bölümü atölye, sınıf dışında etnografya müzeleri, tarihi ve ören yerlerinde yapılabilir.  

 Araştırma sınırlılıkları bağlamında 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Daha geniş ve farklı yaş 

grubundaki öğrencilere uygulanabilir. 

 Öğrencilerin değer algıları ve eleştiri tutumları arasındaki ilişki araştırılabilir. 
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YIĞIMLA İSTEHLAK ARASINDA UYĞUNLUĞUN 

YARADILMASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
 

Pərvin VERDİYEVA 

Bakı Avrasiya Universitetinin Müəllimi, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadiyyat 

İnstitutunun Doktorantı 

 

XÜLASƏ 

Mürəkkəbləşən iqtisadi nəzəriyyə istehsalın məqsədi və ona çatmaq vasitələri, istehsalla tələbat 

arasında bilavasitə əlaqə, yığımla istehlakın uyğunluğu, tələblə təklifin balansı kimi kateqoriyaları 

və anlayışları özündə birləşdirir ki, bunlar təkrar istehsalın bazar mexanizminin elementlərinə aid 

edilir. Adları çəkilən kateqoriyalar özlüyündə əsl mənada təkrar istehsalın bütün sferalarının 

qarşılıqlı təsir mexanizmini təcəssüm etdirir, həmin mexanizmi yeni problem kimi qarşıya qoyur.  

Əhalinin tələbinin və ehtiyacının ödənilməsinə təminat verən, bilavasitə həmin məqsədlərə 

çatmağın, eyni zamanda milli istehsalın özünün inkişafının yeganə mənbəyi respublikanın milli 

gəlirinin artımıdır. Onun artımı bütünlükdə ölkə, ayrılıqda isə əhalinin hər bir nəfəri üçün milli 

iqtisadiyyatın səmərəli fəaliyyətinin və əhalinin rifahının yaxşılaşmasının əsas göstəricisidir. 

İstehsalla bazar arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrinin birbaşa və dolayı istiqamətdə qarşılıqlı təsirini 

və dövlətin bu prosesdə rolunu təhlil edərkən milli gəlirin yığıma, investisiyaya və istehlaka 

ayrılması əsas yer tutur. Ölkənin iqtisadi potensialının necə formalaşması, onun aşkara 

çıxarılmasının perspektivlərinin reallığı bütün hallarda milli gəlirin yığıma ayrılması prosesindən, 

həmin prosesin gedişindən görmək olar.  

Yığımla istehlak bəzi hallarda əks cəhətlər kimi qarşı-qarşıya qoyulsa da, yığıma ayrılan vəsaitin 

artımı istehlakı məhdudlaşdırmır, əksinə gələcək illərdə onun artımı üçün vacib olan şərtlərin 

formalaşmasına şərait yaradır. Bunun üçün dövlət milli gəlirin hansı hissəsinin istehsalın 

genişləndirilməsinə, hansı hissəsinin isə istehlak üçün istifadə edilməsinə istiqamət verməklə 

istehlakla yığım arasında ən optimal əlaqənin qurulmasına və onların bir-birini tamamlamasına cəhd 

etməlidir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə yeni dəyərlər yaradılarkən istehlakçıların 

maraqları nəzərə alınmadan  bütövlükdə istehsala istiqamətləndirilə bilməz. İstehsalla istehlakın 

maraqları nəinki biri digərinə mane olmamalı, qarşılıqlı inkişafa xidmət etməlidir. Yığımla istehlak 

arasında zəruri proporsiyanın üzə çıxarılması ölkənin iqtisadi və sosial inkişaf problemlərinin 

uğurlu həllinə şərait yaradır.  

 

Açar Sözlər: Yığım, İstehlak, İnvestisiya, Təkrar istehsal 

 

 

 

 

GİRİŞ 

Hər bir ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların arzuolunan nəticə verməsi bir çox hallarda 

ölkədə yaradılan əlverişli biznes və investisiya mühitindən asılı olur. İnvestisiya siyasətinin və 

bununla da yaradılan investisiya mühitinin mükəmməlliyi ümumi milli gəlirin istehlak və yığım 

arasında optimal nisbətdə bölünməsindən asılı olur. Bu nisbətin formalaşması ölkədə istehsal-

təsərrüfat fəaliyyətinə təkan verməklə iqtisadi inkişafın sürətlənməsinə səbəb olur. 

 Milli gəlirin istehlak və yığım arasında bölgüsü. Yığıma ayrılan vəsaitlər özlüyündə investi-

siyalaşan vəsaitlərdir. Yığımın investisiyalaşması prosesinin əhalinin güzəranının yaxşılaşması ilə 

əlaqələnməsi ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsindən müasir texnika və texnologiyanın istehsala 

tətbiqi dərəcəsindən asılı olaraq konkret tarixi şəraitdə daha aydın ifadə olunur. Azərbaycanın milli 

iqtisadiyyatını xarakterizə edən milli elmi-texniki potensial və milli istehsalın müasir inkişaf 

səviyyəsi dünya təcrübəsinin mövcud uğurlarından və imkanlarından tez və bacarıqla istifadə 

etməyi tələb edir. Milli iqtisadi inkişaf səviyyəsini qaldırmaq üçün təkcə dünya təcrübəsindən 

164



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
istifadə etmək çox azdır. Daha vacibdir ki, tarixən formalaşmış milli iqtisadi təcrübədən və 

vərdişlərdən istifadə ilə yanaşı milli istehsalın və sahibkarlıq fəaliyyətinin tükənməz yaradıcılıq və 

innovasiya potensialının aşkarlanmasına daha diqqətlə yanaşılsın. Məsələnin həllini yığım 

vəsaitlərinin investisiyalaşan hissəsinin iqtisadi səmərəliliyində və ölkənin iqtisadi potensialının 

artırılmasında tapmaq olar. Burada yığımın normasının hesablanması və bununla uyğun iqtisadi 

göstəricilərdən istifadə edilməsi lazım gəlir.  

Yəni:  

                                   YN =        
İMA + İTS + İİK  

 

    ÜDM 

 

Burada YN –yığımın norması; İMA – maşın və avadanlıqların yaradılmasına yönəldilən 

investisiyalar; İTS – təbii sərvətlə artırılmasına yönəldilən investisiyalar; İİK – insan kapitalının 

yaradılmasına yönəldilən investisiyalar; ÜDM – ümumi daxili məhsuldur. 

Yığım norması elə olmalıdır ki, yeni yaradılacaq maşın və avadanlıqların, tikiləcək sənaye 

binalarının, bərpa olunan təbii sərvətlərin və mütərəqqi təhsilin artım sürəti, aşınan və köhnələnlərin 

sıradan çıxması sürətini qabaqlamağa imkan versin. 

Belə imkan sözsüz ki, yığım normasının ölkənin əsasən iqtisadi resurslarının artırılmasına və 

bununla da iqtisadi potensialın aşkara çıxarılmasına istiqamət götürür. Müasir və gələcək dövrün 

mərkəzi problemi sayılan iqtisadi resurslardan istifadəyə üstünlük verilməsi, əsasən, ölkədə ümumi 

yığım normasına əməl etmək şərti ilə həmin norma daxilində istehsal yığımının normasına, onun 

maksimum və minimum həddinə əməl edilməklə öz həllini tapa bilər. Çünki istehsal yığımının 

maksimum və minimum hədləri elə ölçüdə olmalıdır ki, həmin hədlər ölkədə milli istehsalın 

inkişafına və əhalinin tələbatının artımına uyğun gələ bilsin. İstehsal yığımının minimum həddində 

adambaşına düşən milli gəlir dəyişməz qalır. İstehsal yığımı norması minimum həddən yüksək 

olmalıdır. İstehsal yığımının maksimum həddində ölkədə əldə edilən bütün xalis milli gəlir 

istehsalın maddi amillərinin geniş təkrar istehsalına yönəldilir. Belə halda isə istehlak dəyişməz 

qalacaqdır. Bu isə ölkədə işçi qüvvəsinin əlavə vəsait ala bilməməsi deməkdir. Eyni zamanda, 

nəzərə alınmalıdır ki, istehsal yığımı xalis milli gəlirə bərabər də ola bilməz. Əgər olarsa, həmin 

halda istehsalın bütün amillərinin balanslı inkişafını təmin etmək mümkün olmaz. Əgər bütün xalis 

milli gəlir istehsalın maddi amillərinin geniş təkrar istehsalına istiqamətləndirilərsə, işçi qüvvəsinin 

təkrar istehsalının mənbəyi olan istehlak resursları artmayacaqdır. Bu isə qeyri-istehsal yığımının 

yaradılmaması deməkdir. Yəni, ölkədə təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin və elmin inkişafı üçün 

vəsaitlərin ayrılmaması deməkdir. İstehsal yığımının norması xalis milli gəlirin normasından 

ölkənin qeyri-istehsal yığımını və digər istehlak resurslarını təmin edəcəyi qədər aşağı olmalıdır. 

Deməli, ölkədə milli gəlir istehsalının artım sürəti, əsasən, xalis milli gəlirin istehsal və qeyri-

istehsal yığımına bölünmüş hissəsindən asılıdır. Xalis milli gəlirin istehlak yığımına ayrılan 

hissəsinin və beləliklə də, istehsal yığımı normasının artması ölkədə texnika, texnologiyanın və s. 

investisiya malları istehsal edən sahələrin inkişaf sürətini yüksəldəcəkdir. 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatında təkrar istehsal mexanizminin təkmilləşdirilməsinin əsas 

istiqamətlərindən biri investisiya qoyuluşları ilə, istehlaka yönəldilən resurslar arasında nisbətin 

səmərəliliyinin artırılmasından ibarətdir. İnvestisiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi şərti ilə 

investisiya ilə istehlak arasında səmərəli qarşılıqlı münasibətlərin əsas meyarı iqtisadi artım və 

insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün müvafiq şərtlərin yaradılmasıdır. Buna görə də 

həmin meyar investisiya fəaliyyətinin fəallaşmasına və iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrində iqtisadi 

artım sürətinə təsir göstərir.  

Hər bir ölkədə qənaətin və investisiyanın həcmi milli iqtisadiyyatın inkişaf səviyyəsindən 

əsaslı surətdə asılıdır. Ölkədə iqtisadi inkişaf üçün, ilk növbədə, iqtisadi artımın sabitləşməsi, 

makroiqtisadi təkrarlığa əsaslanan və əhalinin cari və perspektiv tələbatını ödəməyə yönəldilmiş 

dayanıqlı istehsal qabiliyyətinin artırılması lazımdır. İstehsalın bütün amillərindən səmərəli istifadə 

olunarsa, həmin halda istehsalın real həcmi nəinki kəmiyyətcə və habelə keyfiyyətcə daim artar ki, 

bu da bütünlükdə iqtisadi inkişaf səviyyəsinin yüksəlməsinə və gəlirlərin artımına təsir edər. Bu 

artım gəlirlərin istehlaka sərf olunan hissəsini artırmaqla yanaşı, qənaəti də artırır.  
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Cədvəl 1. Azərbaycan iqtisadiyyatında milli gəlirin investisiya (yığım) və istehlak üzrə 

istifadəsi  

 2005 2010 2012 2015 2017 

mln. 

manat 

faiz mln. 

manat 

faiz mln. 

manat 

faiz mln. 

manat 

faiz mln. 

manat 

faiz 

Sərəncamda 

qalan 

ümumi milli 

gəlir 

8063 100 25607 100 34769 100 41744 100 49162 100 

Faktiki son 

istehlak 

6508 80,7 19251 75 24564 70,6 34963 83,7 45152 91,8 

İnvestisiya 

və digər 

məsrəflər 

1554 19,3 6355 25 10205 29,4 6781 16,3 4010 8,2 

Mənbə: Azərbaycanın statistik göstəriciləri. Bakı: 2018, səh.124. 

Cədvəl 1. məlumatlarından görünür ki, 2005-2017-ci illərdə Azərbaycanda sərəncamda qalan 

ümumi milli gəlir 41099 milyon manat artmışdır. Milli gəlirin istehlak və investisiya (yığım) 

arasında bölgüsünə nəzər saldıqda onun həm mütləq, həm də nisbi ifadədə qeyri-bərabər dəyişmə 

dinamikasına malik olduğunu görə bilərik. Belə ki, 2005-ci ildə milli gəlirin investisiyaya (yığıma) 

ayrılan  hissəsi orta hesabla 20% təşkil edirdisə, 2012-ci ildə bu nisbət artaraq 30%-ə çatmışdır. 

Lakin 2017-ci ilin göstəricilərinə nəzər saldıqda məlum olur ki, milli gəlirin dinamik artımı baş 

versə də, onun investisiya qoyuluşuna (yığıma) ayrılan hissəsi azalaraq 8,2%-ə bərabər olmuşdur. 

Bu o deməkdir ki, 2017-ci ildə sərəncamda qalan hər manat milli gəlirin 8 qəpiyinə qənaət edilmiş, 

92 qəpiyi isə istehlak məqsədləri üçün mal və xidmətlərə xərclənmişdir [2, s. 139]. 

 Azərbaycanın iqtisadiyyatında milli gəlirin investisiyalaşma sferasında perspektiv dövrdə 

qarşıya çıxa bilən problemləri həll etmək üçün fikrimizcə, ilk növbədə, investisiya qoyuluşunun 

təmir xarakterli istiqaməti dəyişdirilməlidir; ikinci növbədə texniki-texnoloji yenilikləri, patent 

yaradıcılığını stimullaşdırmaq, innovasiya məhsulları istehsalına keçirilməlidir; üçüncü, milli 

sənayeyə, xüsusən dəzgah və avadanlıqlar istehsalına investisiyalar yatırmaqla investisiyaların 

dövretmə tsiklini kifayət qədər məhdudlaşdırmaq; dördüncü, vaxtı keçmiş və köhnəlmiş investisiya 

layihələrinin yeni maliyyə vəsaitləri ilə təminatına yol verməmək [3, s. 433-434]. Ümumi 

investisiya qoyuluşlarının tərkibində yalnız istehsala qoyulan investisiyalar həlledici rola malik 

olduğundan sonuncunun səviyyəsinin qalxmasını təmin edən amilləri daim fəallaşdırmaq lazımdır. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında indiki investisiya siyasətinin çox vacib istiqaməti 

ölkənin ümumi istehsalında investisiya qoyuluşlarının real hədlərini genişləndirməkdir. Fikrimizcə, 

bu prosesin ardınca yalnız istehsala yönəldilən investisiyaların sabit səmərəli artımına nail olmaq 

olar. Belə ardıcıl fəaliyyət prosesi investisiya qoyuluşunun müasir istiqamətlərinə uyğun gələn hal 

sayıla bilər. 

Milli iqtisadiyyata investisiya qoyuluşunun mütləq məbləğinin artırılması ilə müsbət 

dinamikaya malik olma ölkədə geniş təkrar istehsalın fasiləsizliyinin təmin olunmasına şərait 

yaradır. Buna görə də hökumət digər bərabər şərtlər daxilində hətta milli gəlirdə investisiya 

qoyuluşlarının payının azalması şəraitində belə, elə kompensasiya tədbirlərinə hazır olmalıdır ki, 

həm investisiya qoyuluşlarının sabit artımına və həm də milli istehsalın intensivləşdirilməsi 

hesabına istehlakın da artmasına imkan yarana bilsin. Bu hal milli istehsalın genişlənmiş miqyasda 

fasiləsiz təkrarlanmasının tələblərinə cavab verir, milli iqtisadi artım amillərinin fəallaşmasına şərait 

yaradır. 
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  Nəticə 

Qeyd edilən proseslərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, cəmiyyət kapital istehsalına daha 

çox vəsait yatırmaq üçün daha az istehlak etməli və cari gəlirlərin daha çox hissəsinə qənaət 

etməlidir. Eyni zamanda, ölkədə ümumi investisiya vəsaitlərinin məbləği və norması hər an elə bir 

səviyyədə olmalıdır ki, onlar texnika və texnologiyada yeniliklər aparmağa imkan verə bilsin, milli 

iqtisadiyyat istehsalla istehlakı daha səmərəli əlaqələndirə bilsin. Əks halda, yəni səmərəli 

yeniliklər, innovativ fəaliyyət olmadıqda, ümumi investisiya vəsaitləri məqsədsiz istifadə 

ediləcəkdir.  

Fikrimizcə, Azərbaycanda neft və qeyri-neft sektorlarının inkişafında nisbətlər 

dəyişdirilməli, milli təkrar istehsal prosesinin bütöv halda tamamlanmasını təmin edəcək son sənaye 

məhsulları istehsal edən və xidmət göstərən sahələrin inkişaf etdirilməsi və onların iqtisadi 

potensialının formalaşdırılması bundan sonra da diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. 
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Özet 

Gelişmekte olan ülkelerde finans sisteminin en önemli aktörü bankacılık sektörüdür. 1980’li 

yıllardan sonra serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte Türk finans sistemi yeniden yapılanma 

sürecine girmiş ve mali piyasalarda liberalleşme faaliyetleri hız kazanmıştır. Bir yandan uluslararası 

düzeyde bankacılık sektörünün öneminin artması, diğer yandan ülke içinde yabancı sermayeye 

sağlanan teşvikler, 1980 sonrasında Türk bankacılık sistemine yabancı bankaların girişini 

hızlandırmıştır. 

Özellikle 1990’lı yılların başından itibaren finansal piyasalarda liberalizasyon politikaları 

sonucunda Türk bankacılık sektörüne yabancı bankaların ilgisi artmaya başlamıştır. Ekonomide 

yaşanan büyüme ve dışa açılma, bankacılığı kârlı bir alan haline getirmiş ve yabancı bankalar bu 

kârdan pay alabilmek amacıyla Türkiye’deki yatırımlarını artırmışlardır. Ancak, piyasaya giriş 

önündeki engellerin azalmasına rağmen, Türkiye’de uzun süreli yüksek enflasyon ve 

istikrarsızlıklar sebebiyle yabancı bankaların sistem içindeki payı pek de değişmemiştir.   

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ardından gerek ekonominin gerekse bankacılık sektörünün 

yeniden yapılandırılmasına ilişkin alınan önlemlerle birlikte sağlanan olumlu gelişmeler, Türk 

bankacılık sektörüne yabancı sermayenin ilgisini yeniden arttırmıştır. Kriz sonrası dönemde 

bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ve artan istikrar ortamıyla birlikte uygulamaya 

konulan reformlar ve elde edilen kazanımlar, Türk bankacılık sektörünü yabancı yatırımcılar için 

çekici hale getirmiştir. Bankacılık aktiflerinin istikrarlı olarak büyüme göstermesi, kredi hacminde 

yaşanan artışlar ve yüksek kâr oranları yabancı yatırımcıları Türk bankacılık sistemine yatırım 

yapmaya yöneltmiştir. Gözetim ve denetim sisteminde yaşanan iyileştirmelerin yanı sıra 2005 

yılında yeni Bankacılık Kanunu’nun kabul edilmesiyle yabancıların sektöre olan ilgisi iyice 

pekişmiştir. 

Bu çalışmada, 2010-2017 dönemi için Türkiye’de kurulmuş yabancı sermayeli bankaların sektör 

içerisindeki durumu incelenmiştir. Çalışmada, çeşitli finansal göstergelerin yanı sıra özellikle 

karşılaştırmalarda yoğun olarak kullanılan oranlardan da yararlanılmıştır. Analizde, yabancı 

bankacılığın payının yıllar itibariyle artma eğilimi gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler : Yabancı bankacılık, Türk bankacılık sektörü, Yabancı sermaye 

 

 

 

1.GİRİŞ 

 

 1980’li yıllardan sonra tüm dünyada artan liberalleşme eğilimleri, ülkeler arasında yoğun bir 

şekilde doğrudan yabancı yatırımların hareketine neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra 

gelişmekte olan ülkelerde de görülen doğrudan yabancı yatırımlar, imalat ve diğer sanayi 

sektörlerinin yanı sıra hizmet sektöründe yer alan bankalarda da görülmeye başlamıştır. Finansal 

piyasalarda özellikle bankacılık sektöründe görülen doğrudan yabancı yatırımların boyutu ve 

yarattığı etkiler ise son yıllarda en popüler konular arasındadır ve incelenmesi gereken bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Bu çalışma, Türk bankacılık sektöründeki yabancı payını araştırmak üzere hazırlanmıştır. Bu 

amaçla öncelikle yabancı bankacılıktan bahsedilmiş, yabancı bankacılığın sektörde yarattığı olumlu 
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ve olumsuz etkiler ele alınmıştır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankacılık piyasalarındaki 

yabancı payları da değerlendirildikten sonra Türkiye açısından bir analiz yapılmıştır. Çalışmada 

2010-2017 yıllarında çeşitli finansal göstergeler ve oranlar açısından Türk bankacılık sektöründeki 

yabancı payı analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. 

 

2.YABANCI BANKACILIK  

 

Türkiye’de mevcut şirketlerin devralınması yoluyla yabancı sermaye girişi yeni bir olgu değildir. 

Ancak son yıllarda bu yolla giriş yapan şirket sayısında ve sermaye miktarında önemli ölçüde 

artışlar görülmüştür. Yabancıların ülkemizde şirket devralmasının yoğunlaşması, ülkemizdeki 

bankaların yabancılara devrini de beraberinde getirmiştir.  

Son yıllarda, mal ve hizmet piyasasında uluslararası ticaretin önemi arttıkça, bu ticareti 

kolaylaştırmak için pek çok banka ulus ötesinde faaliyet göstermeye başlamıştır. Yabancı bankalar 

genel olarak mevcut bir bankayı satın alma veya yeni banka kurma şeklinde ya da ülkemizde şube 

açma yoluyla örgütlenmişlerdir. Yabancı yatırımcıların sadece kurumsal müşterilere hizmet eden 

yerli bankalara değil, aynı zamanda bireysel ve konut kredilerinde deneyimi olan yabancı bankalara 

da yöneldikleri görülmektedir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler ulusal bankacılık 

sistemlerine yabancı girişine izin vermektedirler. (Claessens vd. 2001: 892). 

 

2.1.Yabancı Bankaların Bankacılık Sektörü Üzerindeki Etkileri 

Yabancı bankaların ulusal bankacılık sektörü üzerindeki etkileri, oldukça ilgi gören bir çalışma 

alanı olmuştur. Ulusal bankacılık sektörüne yabancı girişine yönelik farklı bakış açıları 

bulunmaktadır. Buch ve Golder (2001), bankacılık sektörüne yabancı girişini “iki ucu keskin kılıç” 

olarak tanımlamaktadır.  

Ulusal bankacılık sektöründe yabancı banka payının artmasının en temel nedeni finansal 

hizmetlerin küreselleşmesi ve artan arbitraj imkanı, ikincisi yabancı sermayeyi sınırlandıran 

politikaların yumuşatılması veya kaldırılması, üçüncüsü ise yaşanan bankacılık krizlerinin 

gelişmekte olan ülke piyasalarına giriş maliyetlerini düşürmesidir (Koyuncu ve Şahan, 2011,261) 

Yabancı girişinin faydaları şöyle sıralanmaktadır:  

-Bankacılık sektöründe rekabeti arttırarak ulusal finansal piyasalardaki finansal hizmetlerin 

kalitesini ve bu hizmetlere ulaşılabilirliği arttırabilir. Aynı zamanda, daha modern bankacılık beceri 

ve teknolojilerinin yaygın bir şekilde uygulanmasını sağlayabilir. 

-Banka gözetim ve denetim ile yasal çerçevesinin oluşumunu ve gelişimini teşvik etmeye yardım 

edebilir. 

-Ülkenin uluslararası sermayeye erişimini sağlayabilir (Aktaş ve Kargın, 2007,33). 

Bankacılık sektörüne yabancı girişinin diğer faydaları ise şöyle sıralanmaktadır: 

-Net faiz marjlarında düşme, 

-Uluslararası standartların sektörde yerleşmesi, 

-Kamuya açıklama standartlarının daha açık hale gelmesi, 

-İstikrarlı ve uzun dönemli fonlara erişim. 

Ayrıca; finansal hizmetlerin serbestleştirilmesinin ve dolayısıyla sektöre yabancı girişinin olası 

maliyetlerinin de olabileceği vurgulanmaktadır. Ulusal piyasada, yasal çerçeve ve piyasa disiplini 

zayıf, insan kaynakları alt yapısı ve kurumsal gelişim yetersiz ise dışarıdan gelen büyük ve 

karmaşık finansal kuruluşların gözetimi ve denetiminin güç olabileceği ve bu nedenle uyum 

sağlama maliyetinin ortaya çıkmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir (TBB, 2005). 

Yabancı bankaların aşağıdaki olası olumsuz etkileri ortaya çıkabilir:  

i) Yabancı bankalar genelde çokuluslu firmalar veya büyük ölçekli müşterilerle çalışmayı tercih 

ettiklerinden, yerel işletmelerin finansal hizmetlerden yararlanma imkanı kısıtlanabilir.  

ii) Yabancı bankalar, devletin taleplerine karşı daha az esnek davranabilir, bu da devletin ekonomi 

üzerindeki kontrolünü azaltabilir. Öncelikleri farklı olduğu için milli çıkarları yerel bankalar kadar 

desteklemeyebilirler.  
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iii) Yerel bankalar yabancı bankalarla rekabet edebilmek için daha fazla risk alabilir.  Bu da 

sektörde ciddi bir maliyete neden olabilir.  

iv) Yabancı bankalar gelişmiş ürün ve hizmet yelpazesiyle yerel piyasanın en kârlı alanlarına 

girerken, yerel bankalar daha çok riskli sektörlerle çalışmak durumunda kalabilir.  

v) Yabancı bankalar kriz dönemlerinde ülkeden çıkabilir. Yerli bankaların böyle bir imkânı yoktur 

(Şanlı, 2006).  

 

2.2.Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Yabancı Bankacılık 

Gelişmiş ülkelerdeki bankacılık sektörüne giriş için uygulanan yasal bir engel olmamasına karşın, 

bu ülkelerde uygulanan politikalar nedeniyle yabancı bankaların girişini engellemek adına bir takım 

zorluklar ve prosedürler çıkartılarak engel olunmaya çalışılmaktadır. Avrupa, Japonya, ABD gibi 

gelişmiş ülkeler kendi ülkelerindeki bankacılık sektöründe yabancıya sıcak bakmamaktadırlar. 

Gelişmiş ülkelerin bankacılık sektöründeki yabancı payına bakıldığında; Almanya’da %5, İtalya’da 

%8, İspanya’da %10, Hollanda’da %11, Danimarka’da %17, Avusturya’da %18, Fransa’da %18, 

İsviçre’de %11, Japonya’da %7, Kanada’da %5’tir. Gelişmiş ülkelerdeki piyasaların doyuma 

ulaşmış olması ve bu piyasalardaki kâr oranlarının daha düşük olması yabancı bankaların bankalara 

olan ilgisini azaltmaktadır. 

Bazı gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sektöründeki yabancı payı ise şöyledir: Polonya’da % 67, 

Çek Cumhuriyeti’nde % 93, Macaristan’da %77, Hırvatistan’da %91, Slovakya’da %89, 

Bulgaristan’da %81, Romanya’da %58 ve Estonya’da %100’dür (Şanlı, 2007,3-5). 

Diğer ülkelerde yabancı sermayeli bankaların sektör payları incelendiğinde; AB’nin gelişmekte olan 

ülkelerinde yabancı bankaların sektörün toplam sermayesi içindeki payının % 50’lerin üzerine 

çıktığı görülmektedir. Bu oran Latin Amerika ülkelerinden Arjantin’de % 50’ye, Brezilya’da ise % 

30’a yakındır. (TBB,2005,4). 

 

2.3.Türkiye’de Yabancı Sermayeli Bankalar 

Türkiye’de Cumhuriyet öncesi dönemde bankacılık sistemi yabancı bankaların egemenliğinde 

olmuştur (Aksoy, 1998:261). Cumhuriyetin ilanından 1980’li yıllara kadar uygulanan ithal ikameci 

politikalar nedeniyle sektörde yerli bankalar daha baskın bir rol oynamış, yabancı banka girişi 

düşük düzeyde kalmıştır. Ancak, 1980 sonrasında küreselleşme eğilimleri nedeniyle yabancı banka 

girişi bir miktar artsa da yabancı bankaların sistem içindeki payı pek fazla değişmemiştir. (Yayla 

vd., 2005:1). 

Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinin ardından, ülkemizde yabancı bankalar açısından yeni bir 

dönem başlamıştır. Bu dönemde, yabancı bankalar ulusal bankaları satın alarak, sermaye 

çoğunluğunu elde etmişler veya nitelikli paya sahip olmuşlardır (Akgüç, 2007,12). Bu dönemde 

ülkemizde yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilen bankaların yabancılar tarafından satın 

alınması yoluna gidildiği görülmektedir.  

Günümüzde de yabancı sermayeli bankalar, en az yerli özel ve/veya kamu sermayeli bankalar kadar 

geniş bir şube ağı ile yeni hizmet ve ürünler sunmakta ve sistemde etkin bir şekilde fonksiyonlarını 

yerine getirmektedirler. 2018 yılsonu itibariyle Alternatifbank A.Ş., Arap Türk Bankası A.Ş., Bank 

of China Turkey A.Ş., Burganbank A.Ş., Citibank A.Ş., Denizbank A.Ş., Deutsche Bank A.Ş., 

HSBC Bank A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., MUFG Bank A.Ş., Odea Bank A.Ş., 

QNB Finansbank A.Ş., Rabobank A.Ş., Tukland Bank A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olmak üzere 

16 tane Türkiye’de kurulmuş yabancı banka faaliyet göstermektedir. Bank Mellat, Habib Bank 

Limited, Intesa Sanpaolo S.P.A., JPMorgan Chase Bank N.A. ve Societe Generale SA olmak üzere 

5 tane de Türkiye’de şube açan yabancı banka bulunmaktadır.(www.tbb.org.tr) 

 

3. YÖNTEM 

Çalışmada 2010-2017 yılları için Türkiye ekonomisinde faaliyet gösteren yabancı bankaların 

bankacılık sektöründeki durumu çeşitli göstergeler ve finansal oranlar ile ortaya konularak 

değerlendirmeler ve yorumlar yapılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye Bankalar Birliği’nin 
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yayınlamış olduğu istatistikler ve raporlardan elde edilmiştir. Katılım bankaları analize dahil 

edilmemiştir.  

 

4.BULGULAR 

4.1- Türk Bankacılık Sektörüne İlişkin Bulgular 

Çalışmada öncelikle Türk bankacılık sektöründe 2010-2017 yılları arasında faaliyet gösteren banka 

sayıları ortaya konuşmuştur.  

Tablo 1. Bankacılık Sektörü Banka Sayıları 

Bankalar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Mevduat Bankaları 32 31 32 32 34 34 34 34 

 -Kamusal Sermayeli 3 3 3 3 3 3 3 3 

 -Özel Sermayeli 11 11 12 11 11 9 9 9 

 -Yabancı Sermayeli 17 16 16 17 19 21 21 21 

TMSF’ye Devredilen 

Bankalar 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Kalkınma ve 

Yatırım Bankaları 

13 13 13 13 13 13 13 13 

Toplam 45 44 45 45 47 47 47 47 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 2010 yılından itibaren banka sayılarında çok önemli bir 

değişiklik yaşanmamıştır. Bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasının ardından banka 

birleşmeleri nedeniyle banka sayısında azalmalar yaşanmakla birlikte, analiz döneminde fazla bir 

değişiklik olmamıştır. Katılım bankaları hariç toplam banka sayısı 2010 yılında 45 iken, 2011 

yılında 44’e düşmüş, daha sonra artarak 2017 yılında 47’ye çıkmıştır. Yabancı banka sayısı ise 

dönem başında 17 iken son yılda 21’e çıkmıştır. 

Analiz döneminde Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bankaların mevcut durumlarının 

daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla finansal verilerine özet olarak yer verilmiştir. Bu amaçla öncelikle 

mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının ilgili döneme ilişkin finansal verileri değerlendirilmiştir.  

 

Tablo 2. Bankacılık Sektörünün Özet Finansal Verileri 2010-2017 (Milyon TL) 

Yıl Aktif 

Toplamı 

Özkaynakl

ar 

Mevduat Kredi Net Kâr Şube 

Sayı 

Person

el 

Sayısı 

201

0 

961.876 129.087 614.681 508.862 21.360 9.465 178.50

3 

201

1 

1.160.712 138.452 698.920 664.288 19.042 9.834 181.41

8 

201

2 

1.298.143 174.563 770.016 768.938 22.607 10.23

4 

186.09

8 

201

3 

1.635.370 184.892 943.313 1.015.524 23.613 11.02

1 

197.46

5 

201

4 

1.888.308 222.332 1.057.638 1.209.686 24.466 11.22

3 

200.88

6 

201

5 

2.235.995 251.614 1.250.698 1.458.516 25.644 11.19

3 

201.20

5 

201

6 

2.595.348 288.789 1.462.844 1.716.623 36.424 10.78

1 

196.69

9 

201

7 

3.095.039 345.031 1.713.185 2.071.376 47.083 10.55

0 

193.50

4 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  
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Mevduat, kalkınma ve yatırım bankalarının toplam verilerini içeren Tablo 2’ye bakıldığında tüm 

finansal büyüklüklerin artma eğiliminde olduğu görülmektedir. Bankaların net kârında 2011 yılında 

gözlenen düşüş dikkati çekmektedir, ancak 2012’den itibaren tekrar artışa geçmiştir. Yine son 

dönemlerde bankaların hızlı bir biçimde şube kapatmalarına paralel olarak 2017 yılsonunda şube ve 

personel sayılarında da düşüş görülmektedir. Ancak bu daralma diğer rakamlara yansımamıştır.  

 

4.2-Yabancı Bankacılığa İlişkin Bulgular 

Yabancı bankalar; Türkiye’de kurulmuş yabancı bankalar ile Türkiye’de şube açan yabancı 

bankaların toplam verilerinden oluşmaktadır. 

 

Banka, Şube ve Personel Sayıları: Tüm bankacılık sektörü ile yabancı bankacılığa ait banka, şube 

ve personel sayıları Tablo 3’te verilmiştir. Yabancı bankaların tüm sektör içindeki payı banka 

sayısında %37,7’den %44’7’ye, şube sayısında %22,1’den %26,6’ya, personel sayısında da 

%23,5’den %28,9’a yükselmiştir.  

 

 

Tablo 3. Banka, Şube ve Personel Sayıları 

 Banka Sayısı Şube Sayısı Personel Sayısı 

Yabancı 

Banka 

Sektör Pay Yabancı 

Banka 

Sektör Pay Yabancı 

Banka 

Sektör Pay 

2010 17 45 37,7 2.096 9.465 22,1 42.013 178.503 23,5 

2011 16 44 36,3 1.938 9.834 19,7 37.047 181.418 20,4 

2012 16 45 35,5 2.012 10.234 19,7 38.772 186.098 20,8 

2013 17 45 37,7 2.244 11.021 20,3 44.159 197.465 22,3 

2014 19 47 40,4 2.226 11.223 19,8 43.446 200.886 21,6 

2015 21 47 44,7 3.170 11.193 28,3 62.647 201.205 31.1 

2016 21 47 44,7 2.905 10.781 26,9 59.804 196.699 30,4 

2017 21 47 44,7 2.809 10.550 26,6 56.079 193.504 28,9 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

-Varlıklara İlişkin Göstergeler: Yabancı bankaların kullandırdığı kredilerin tüm bankacılık 

sektörü içerisindeki payı %16’dan %25’e, aktif toplamının tüm sektör içindeki payı ise %14’den 

%25’e çıkmıştır.   

 

Tablo 4.Yabancı Bankaların Varlık Payları (Milyon TL) 

 Krediler Aktif Toplamı 

Yabancı 

Banka 

Sektör Pay Yabancı 

Banka 

Sektör Pay 

2010 81.425 508.862 16,00 135.572 961.876 14,09 

2011 93.242 664.288 14,03 158.188 1.160.712 13,63 

2012 110.358 768.938 14,35 174.316 1.298.143 13,43 

2013 154.808 1.015.524 15,24 250.153 1.635.370 15,30 

2014 183.873 1.209.686 15,20 290.332 1.888.308 15,37 

2015 384.332 1.458.516 26,35 602.105 2.235.995 26,93 

2016 433.482 1.716.623 25,25 679.521 2.595.348 26,18 

2017 506.383 2.071.376 25,44 777.166 3.095.039 25,11 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

-Yükümlülüklere İlişkin Göstergeler: Yabancı bankaların yükümlülüklerinden mevduat ve 

özkaynakların tüm sektörün yükümlülükleri içerisindeki payı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Yabancı bankaların toplam mevduatı 2010 yılında tüm sektörün yaklaşık %12,7’si iken 2017 

yılında %25,6’sına, özkaynakları ise %14,3’den yaklaşık %26’sına ulaşmıştır. 
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Tablo 5.Yabancı Bankaların Yükümlülük Payları (Milyon TL) 

 Mevduat Özkaynaklar 

Yabancı 

Banka 

Sektör Pay Yabancı 

Banka 

Sektör Pay 

2010 78.349 614.681 12,75 18.439 129.087 14,3 

2011 93.165 698.920 13,33 18.810 138.452 13,5 

2012 103.818 770.016 13,48 23.204 174.563 13,3 

2013 140.637 943.313 14,90 25.692 184.892 13,9 

2014 168.384 1.057.638 15,92 30.160 222.332 13,5 

2015 336.825 1.250.698 26,93 65.877 251.614 26,1 

2016 388.870 1.462.844 26,58 76.781 288.789 26,5 

2017 439.637 1.713.185 25,66 89.396 345.031 25,9 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

-Kârlılığa İlişkin Göstergeler: Yabancı bankaların ve tüm bankacılık sektörünün net kâr, 

özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı aşağıdadır. 

 

Tablo 6.Yabancı Bankaların Kârlılık Göstergeleri 

 Net Kâr (Milyon TL) Özkaynak Kârlılığı Aktif Kârlılığı 

Yabancı Sektör Pay Yabancı Sektör Yabancı Sektör 

2010 1.953 21.360 9,1 11,4 18,14 1,61 2,42 

2011 2.317 19.042 12,1 12,4 14,23 1,58 1,79 

2012 2.519 22.607 11,1 12,0 14,44 1,52 1,84 

2013 1.532 23.613 6,5 6,3 13,14 0,72 1,60 

2014 2.225 24.466 9,0 8,0 12,01 0,82 1,39 

2015 5.306 25.644 20,7 11,0 10,82 1,19 1,24 

2016 8.771 36.424 24,0 12,3 13,48 1,37 1,50 

2017 12.227 47.083 25,9 14,7 14,86 1,68 1,65 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

Bankacılık sektörü içinde yabancı bankaların net kârı 2010 yılında tüm sektörün %9,1’i iken 2017 

yılında %25,9’una ulaşmıştır. Yabancı bankaların özkaynak kârlılığı ve aktif karlılığına 

bakıldığında inceleme dönemi boyunca -küresel finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler 

doğrultusunda dalgalı bir seyir izlemesine rağmen- önemli bir değişme göstermediği, ancak her iki 

göstergenin de tüm sektörün hemen hemen altında olduğu gözden kaçmamaktadır. Özkaynak 

karlılığına paralel olarak aktif kârlılığı 2013 ve 2014 yıllarında yabancı bankalarda oldukça düşük 

düzeyde gerçekleşmiştir.  

 

-Sermaye Yeterliliğine İlişkin Göstergeler: Sermaye yeterliliği ile ilgili olarak yabancı bankaların 

ve tüm bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu aşağıdaki gibidir. 

 

Tablo 7. Sermaye Yeterlilik Rasyosu 

Yıllar Yabancı Bankalar Sektör 

2010 17,33 19,17 

2011 16,87 16,67 

2012 17,61 18,06 

2013 15,44 15,35 

2014 16,45 16,36 

2015 15,69 15,59 

2016 16,86 15,54 

2017 18,46 16,84 
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                      Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:18.02.2019)  

 

Sermaye yeterlilik rasyonun yıllar itibariyle gelişimine bakıldığında yıllar itibariyle önemli bir 

değişme olmadığı, yabancı bankalarda küçük bir artışa karşın, tüm sektörde küçük bir azalış olduğu 

görülmektedir. Son yıl SYR yabancı bankalarda %18,46 iken tüm sektörde %16,84 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Tablo 8.Yabancı Bankaların Sektördeki Payı (Özet) 

Göstergeler  2010 2015 2017 

Yabancı Banka Sayısı / Sektör Toplamı 37,7 44,7 44,7 

Yabancı Banka Şube Sayısı / Sektör Toplamı 22,1 28,3 26,6 

Yabancı Banka Personel Sayısı / Sektör Toplamı 23,5 31,1 28,9 

Yabancı Bankaların Toplam Aktifleri /  Sektör 

Toplamı 

14,0 26,9 25,1 

Yabancı Bankaların Toplam Kredileri / Sektör 

Toplamı 

16,0 26,3 25,4 

Yabancı Bankaların Toplam Mevduatı / Sektör 

Toplamı 

12,7 27,0 25,6 

Yabancı Bankaların Özkaynakları / Sektör Toplamı 14,3 26,1 25,9 

Yabancı Bankaların Net Kârı / Sektör Toplamı 9,1 20,7 25,9 

Kaynak: http://www.tbb.org.tr sayfasından derlenmiştir. (Erişim Tarihi:15.02.2019)  

 

Bankacılık sektörü içerisinde yabancı bankaların ağırlığını daha iyi ortaya koyabilmek için Tablo 

8’den yararlanılabilir. Tablo genel olarak değerlendirildiğinde, ilk etapta yabancı bankaların 

bankacılık sektörü içerisindeki payının 2010 yılından itibaren genel olarak arttığı dikkati 

çekmektedir. Detaylı incelendiğinde ise, yabancı banka sayısının sektör içerisindeki payının artarak 

2017 yılında sektörün yaklaşık %45’ine ulaştığı ilk göze çarpan hususlardan biridir. Benzer bir 

durum yabancı bankaların şube ve personel sayısında da gözlenmektedir. Yabancı bankaların şube 

sayısının sektördeki payı %22’den %27’ye, personel sayısının payı ise %23’den %29’a 

yükselmiştir.  

Yabancı bankaların bankacılık sektöründeki payını anlamanın en iyi yolu, aktif büyüklüğünün ve 

özkaynakların sektör içindeki payını değerlendirmektir. Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 

içerisinde yabancı bankaların payı 2010 yılında %14’den 2017 yılında %25,1’e ulaşmıştır. Benzer 

bir değerlendirmeyi özkaynak için de yapmak mümkündür. Nitekim yabancı bankaların özkaynak 

büyüklüğü 2017 yılında sektörün %25’ini aşmıştır. 

Yabancı sermayeli bankaların kullandırdığı kredilerin, topladığı mevduatın ve net kârının 

bankacılık sektörü içindeki ağırlığı da benzer bir biçimde artış göstermiştir. Yabancı bankaların 

kullandırdığı kredilerin sektör içindeki payı 2017 yılında yaklaşık %25’4, toplanan mevduatın payı 

ise %25,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık sektörünün elde ettiği kârın yaklaşık %26’sı ise 

yabancı sermayeli bankalar tarafından realize edilmiştir. 

 

5.SONUÇ 

Bu değerlendirmelerden çıkan en çarpıcı sonuç, Türk bankacılık sektöründe yabancı bankalarının 

payının giderek arttığıdır. Özellikle küreselleşme sürecinin beraberinde getirdiği ulaslararasılaşma 

olgusunun yansıması, Türk bankacılık sektöründe de kendisini hissettirmiştir. 2000 Kasım ve 2001 

Şubat krizlerinden sonra Türk bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması ve artan istikrar 

ortamı nedeniyle de Türkiye, yabancı bankalar tarafından yeniden ilgi odağı olmaya başlamıştır. 

Dezenflasyon, istikrar, kâr etme isteği ve Türkiye’nin büyüme potansiyelinin yanı sıra Türkiye’nin 

Avrupa Birliğine üyelik sürecinin de bu ilgiyi artırdığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Piyasadaki 

istikrar ortamının sağlanması ve sürdürülmesi halinde yabancı payının daha da artması kaçınılmaz 

olacaktır. 

Ancak Türkiye’ye giriş yapmak isteyen yabancı bankaların mali bünyelerinin sağlam ve kendi 

alanlarında yüksek itibara sahip olmalarının öncelikli koşullar olarak göz önünde tutulması da önem 

174

http://www.tbb.org.tr/
http://www.tbb.org.tr/


 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
taşımaktadır. Sadece yüksek kârı hedefleyen değil, aynı zamanda ana ülkenin sanayi faaliyetleriyle 

ulusal ekonomi arasında köprü olabilecek yabancı bankaların sektöre girmesi Türkiye açısından 

önemlidir. 
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Özet 

Finans kuruluşları ve bankalar günümüz modern toplum yaşamında ve ekonomik hayatta çok 

önemli bir yere sahiptir. Sürdürülebilir sağlıklı ekonomiler için her geçen gün bankaların bu önemli 

rolü sürekli artış eğilimi göstermektedir. Bugün artık banka ile hiçbir işi olmayan, kredi kartı veya 

kredi kullanmayan veya bir şekilde yolu bankaya düşmeyen kişi ya da şirket bulmak neredeyse 

imkânsız denebilir.  

Bankalar ve finansal kuruluşlar sıradan herhangi bir işletmeden oldukça farklıdır. Finansal 

sektörün en önemli aktörü olan bankaların faaliyetlerini yerine getirirken, kendisinin ya da her 

hangi bir tarafın çıkarını ön plana almadan, tamamen objektif kriterlere göre ve tarafsız bir şekilde 

tavır alması gerekmektedir. Aldıkları her kararda ve yaptıkları tüm işlemlerde düzenleyici 

kurumların ve mevzuatın gereklerini dikkate almak durumundadırlar. 

Son yıllarda bankaların piyasa düzenlemelerine aykırı davranışlarının en önemlisi 12 

bankanın uyumlu eylem ve/veya anlaşma içerisinde hareket ettikleri iddiası ile Rekabet Kurulu 

tarafından başlatılan soruşturmadır. Bu kapsamda, Türkiye’de faaliyet gösteren ve bankacılık sek-

törünün çoğunluğunu temsil eden 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri konusunda 

anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde faaliyette bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediği araştırılmıştır. Rekabet Kurulu 

08.03.2013 tarihli kararıyla sözkonusu 12 bankanın, 21.08.2007-24.10.2011 tarihleri arasında 

mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eden 

kartel benzeri bir uzlaşma içerisinde faaliyette bulunduğunu tespit etmiş ve idari para cezası 

uygulanmasına karar vermiştir. Daha önce akademik çevrelerin pek de ilgisini çekmemiş olan bu 

konu çalışmada ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. 

Çalışmada, Rekabet Kurulu’nun 12 banka hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasının 

bankacılık sektörü açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Kurul kararının kesinleşmesinin 

ardından sektöre duyulan güven ile başlatılan takipler değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Rekabet Kurulu, Haksız rekabet, Türk bankacılık sektörü. 

 

 

 

1.GİRİŞ 

 

Bankalar ve finans kuruluşları sağlıklı ekonomik büyümeyi gerçekleştirmede, yatırım, 

üretim ve tüketim faaliyetlerinin finansmanında vazgeçilmez bir öneme sahiptir. Temel işlevleri 

müşterilerinin ve ekonominin ihtiyaç duyduğu finansal hizmetleri sunmak ve ödeme sisteminin 

çalışmasını sağlamak olan banka ve finans kurumları ekonomik faaliyetin çok önemli bir parçasıdır. 

Ekonomide yaşanan gelişmeler, tüketim alışkanlıklarının değişmesi ve hızlı bir artış 

göstermesi önemli bir finansman ihtiyacı gerektirmektedir. Bugün için tüketicilerin ihtiyaç duyduğu 

finansmanı sağlayan en önemli kurum ve kuruluşların bankalar ve finans sektörü olduğu açık bir 
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gerçektir. Bu yönüyle değerlendirme yapıldığında tüketicilerin büyük çoğunluğunun banka ve 

finans sektörüyle adeta ayrılmaz bir bütün haline geldiği söylenebilir. Bankacılık faaliyeti finansal 

sektörün çok önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 

Ekonomik büyümeyi finanse etmenin ve sürdürmenin en etkin yolu, finansal sektörün 

sağlıklı bir yapıya sahip olmasından geçer. Sağlıklı bir piyasanın temel unsurlarından birisi de 

teşebbüslerin bireysel pazar güçlerini kullanarak ya da ortak bir şekilde hareket ederek rekabeti 

kısıtlayan davranışlarını önleyecek rekabet politikalarını uygulamaya koymaktır. Uygulamada 

ortaya çıkması çok zor olan, rakip teşebbüslerin piyasaya hakim olma, diğer rakipleri etkisiz 

bırakma yahut daha fazla kazanç sağlama amacıyla yaptıkları bu eylemler, uyumlu eylem, anlaşma 

veya kartel olarak isimlendirilmektedir. Bu noktada bağımsız bir şekilde hareket eden rekabet 

otoriteleri belirledikleri rekabet ihlâlleri sonucunda aldıkları idari kararlarla firmalara bazı 

yaptırımlar ya da idari cezalar uygulamaktadır. 

Bu konuda son yıllarda tüm kesimlerin dikkati çeken olay, Rekabet Kurulu’nun 08.03.2013 

tarihinde sektörde faaliyet gösteren 12 banka hakkında yaptığı soruşturma sonrasında aldığı 

karardır. Bankacılık sektörünün büyük çoğunluğunu temsil eden 12 bankanın mevduat, kredi ve 

kredi kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip 

etmediği soruşturulmuştur. Rekabet Kurulu’nun dosya hakkındaki nihai kararına göre, adı geçen 12 

bankanın, elde edilen belgelerin tarihi dikkate alındığında 21.08.2007-24.10.2011 tarihleri arasında 

mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eden bir 

uzlaşma / uyumlu eylem içerisinde faaliyette bulunduğu belirlenmiştir. Bu nedenle Rekabet Kurulu 

tarafından söz konusu 12 bankanın 2011 yılına ait ciro üzerinden 1,11 milyar TL’lik idari para 

cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, Rekabet Kurulu tarafından yapılan rekabet soruşturmasının ardından 

bankacılık sektörünü ve bu olayın sektöre yansımalarını değerlendirmektedir. 

 

2.REKABET KURUMU ve GÖREVLERİ 

 

Piyasa ekonomisinin dayandığı temel ilke, ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu 

varsayımıdır. İktisadi anlamda rekabet, bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve 

hizmet satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabilir. 

Rekabet olgusu, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturur; piyasa aktörlerinin kararlarının 

bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik 

etkinliği sağlar. 

Bunların yanı sıra rekabetçi piyasa yapısı dinamik işlevlere de sahiptir. Rekabet teknolojik 

gelişmeyi teşvik eder. Bunun nedeni, teknolojik gelişmenin teşebbüsler tarafından tercih edilen 

konuma ulaşmada anahtar rol oynamasıdır. Ayrıca rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi 

güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyarlama yönünde teşvik etmektedir. 

Öte yandan piyasaların kendi başına bırakılması halinde piyasadaki teşebbüslerin yıkıcı bir 

yarış içine girmeleri, yarışma yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek 

işbirliklerine gitmeyi ya da iktisadi güçlerini kullanarak sömürücü ya da dışlayıcı eylemlerde 

bulunmayı tercih ettikleri bir ortama dönüşme riskiyle karşı karşıya kalınması devlet müdahalesini 

kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tür eylemler, aynı zamanda girişim özgürlüğünü de kısıtlayacak, 

böylece temel demokratik hak ve özgürlükler sekteye uğramış olacaktır. Anılan sorunların ortaya 

çıkması, ekonomik sistemin bir rekabet kanunu ile desteklenmesi ve bu kanunu uygulayacak etkin 

bir rekabet otoritesinin tesis edilmesi ile mümkün olabilecektir. 

Bu çerçevede, rekabet kanunlarını uygulamakla yükümlü olan rekabet otoriteleri; girişim 

özgürlüğünün teminat altına alınması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması yoluyla toplumsal 

refahın arttırılmasını sağlamak üzere teşebbüslerin etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve 

işlemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri hayata geçirmekle 

yükümlü kılınmaktadır. Nitekim Anayasanın 167. maddesi devlete açıkça piyasalarda oluşacak fiili 

yahut anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiştir. Yukarıda da 
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ifade edildiği üzere, Devlet 1982 Anayasası’nın kendisine verdiği bu görevi, 1994 yılında 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun kabul edilmesi ve 1997 yılında bu Kanunu 

uygulamakla yükümlü otorite olan Rekabet Kurumu’nun tesis edilmesiyle yerine getirmiştir. 

Rekabet Kanunu’nun temel amacı; kartellerin ve teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem 

veya teşebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çıkacak diğer rekabet kısıtlamalarının 

yasaklanması, herhangi bir piyasada hakim durumda olan bir teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye 

kullanmasının engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlemlerinin denetlenerek yeni tekeller 

yaratılmasının önüne geçilmesidir. 

Söz konusu Kanun’u uygulamakla görevli Rekabet Kurumu’nun amacı da, piyasalarda 

rekabetin sağlanması ve korunmasıdır. Söz konusu amaca ulaşmak için Rekabet Kurumu; 

 Ayrıntılı olarak düzenlenmiş inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda piyasadaki rekabeti 

bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüsleri cezalandırmakta, 

 Rekabet kurallarıyla çatışmakla birlikte ekonomiye katkısı bulunan, tüketicilere yarar sağlayan 

anlaşmalara muafiyet tanımakta, bu tür anlaşmalar için ikincil düzenlemeler yapmakta, 

 Belirli bir büyüklüğün üzerindeki birleşme, devralma ve ortak girişimleri inceleyerek piyasalarda 

tekelleşmenin önüne geçmekte, 

 Özelleştirme aşamasında kamu teşebbüslerinin özel sektöre devrini de incelemekte ve özelleştirme 

yoluyla devletin ekonomideki etkinliği azaltılırken kamunun terk ettiği alanlarda tekelleşmeye engel 

olmakta, 

 Piyasalardaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecek ya da kısıtlayacak nitelikteki çeşitli kanunlar ve 

düzenlemelerle ilgili olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşler göndererek piyasalarda 

rekabet koşullarının hakim kılınmasını sağlamaktadır. 

Özetle; Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20. maddesine göre mal ve hizmet 

piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu 

Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere 

kurulmuştur. Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri 

kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. 

Rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımının sağlanması, toplumsal refahın 

arttırılması, Rekabet Kurumu’nun misyonunun temel dayanağını 

oluşturmaktadır. (https://www.rekabet.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.07.2019) 

 

2.REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 

 

13.12.1994 tarih, 22140 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4054 Sayılı Rekabetin 

Korunması Hakkındaki Kanun’un amacı, Kanunun 1. maddesinde “mal ve hizmet piyasalarındaki 

rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hakim olan 

teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve 

denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır” şeklinde ifade edilmiştir. Yine Kanunun 

3. maddesinde rekabet, “mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik 

kararlar verilebilmesini sağlayan yarış” olarak tanımlanmaktadır (4054 Sayılı Kanun). 

Mal ve hizmet piyasasında faaliyet gösteren her bir teşebbüsün bağımsız ve tek başına karar 

verebilmesinin sağlanması, bu piyasada yer alan tüketicilerin ve diğer firmaların da korunması 

sonucunu meydana getirecektir. Böylece belirli firmaların tekel oluşturması, hâkim durumun kötüye 

kullanılması ve piyasada fahiş fiyatlarla mal ve hizmet temininin sağlanmasının önüne geçilmiş 

olacaktır. Rekabet Kurumu yukarıda bahsedilen görevini yerine getirmekle arz-talep dengesinin ve 

dolayısıyla serbest piyasa ekonomisinin varlığını sürdürmesini sağlayacaktır. 

4054 Sayılı Kanunun “Yasaklanan Eylemler” başlıklı Birinci Bölümü’nün “Rekabeti 

Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar” başlıklı 4. maddesinde; “belirli bir mal veya 

hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama 

amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası 

anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve 

yasaktır” denilmektedir. Dolayısıyla bu maddeye göre, yasaklı eylemlerin anlaşma, uyumlu eylem 
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veya teşebbüs birlikleri ile gerçekleşebileceği ve amacın rekabeti bozma, kısıtlama veya engelleme 

olmasa bile, doğurduğu etkinin bu sonuçları sağlaması halinde de rekabet ihlalinin gerçekleştiği 

görülmektedir. Böylece çoğu zaman somut bir delil bulunması imkânsız olan ve kanuni yasaklılık 

sebebiyle son derece gizli olarak yapılan bu anlaşmaların her türlü delille önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır (Güzel, s.3). 

 

3.REKABET KURULUNUN 08.03.2013 TARİHLİ KARARI 

 

Rekabet Kurumu’na 25 Mart 2011 tarihinde yapılan başvuruda, piyasadaki tüm bankaların 

uyguladıkları kredi kartı alışveriş faizi ve gecikme faizi oranlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası (TCMB) tarafından tespit edilen azami oran üzerinden belirlendiği, hiçbir bankanın bu 

oranlarda indirim yapmadığı ve tüm bankaların aynı faiz oranını belirledikleri iddia edilmiştir.  

Başvuru üzerine yapılan inceleme sonucunda düzenlenen İlk İnceleme Raporu’nun Rekabet 

Kurulu’nca görüşülmesinin ardından, Rekabet Kurulu’nun 26.05.2011 tarihli ve 11-32/673-M sayılı 

kararı ile; Türkiye’de faaliyet gösteren ve kredi kartı ihraç eden bankaların tüm faiz oranlarına dair 

önaraştırma yapılmasına karar verilmiştir. Önaraştırma sonucunda hazırlanan Önaraştırma Raporu 

Rekabet Kurulunca değerlendirilmiş ve Kurulun 02.11.2011 tarihli ve 11-55/1438-M sayılı kararı 

ile, Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Finans Bank A.Ş., HSBC Bank A.Ş., ING Bank A.Ş., Türk 

Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş 

Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası 

A.Ş. hakkında, 4054 sayılı Kanun’un 4. Maddesini ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi amacıyla 

soruşturma başlatılmıştır. (Özbuğday, 2017, s.78). 

Soruşturma kapsamında sekiz bankada yerinde inceleme yapılmıştır. 02.05.2012 tarihinde 

soruşturmanın ilk altı aylık süresi sona ermiş ve 06.04.2012 tarihinde Rekabet Kurulu tarafından 

soruşturma süresinin bitiminden itibaren altı ay uzatılmasına karar verilmiştir. 25.02.2013 tarihinde 

bankalarca yapılan sözlü savunmanın ardından, Rekabet Kurulu tarafından ilgili dosya hakkında 

08.03.2013 tarih ve 13-13/198-100 sayılı nihai karar verilmiştir. 

Rekabet Kurulu’nun dosya hakkındaki nihai kararına göre yukarıda adı geçen 12 banka, elde 

edilen belgelerin tarihi dikkate alındığında 21.08.2007- 24.10.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi 

ve kredi kartı hizmetleri alanında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal eden bir uzlaşma 

içerisinde bulunmuştur. Bu nedenden ötürü, söz konusu 12 teşebbüsün 4054 sayılı Kanun’un 16. 

maddesi ve Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye 

Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca idari para cezası ile 

cezalandırılmalarına karar verilmiştir. Verilen cezaların toplamı aşağıdaki tablodan da görüleceği 

üzere, 1,11 milyar TL’ye ulaşmaktadır. 

 

Tablo 1.Bankalara Verilen İdari Para Cezaları 

Banka Adı Ceza Oranı* Ceza Miktarı (TL) 

Akbank T.A.Ş. % 1,5 172.165.155 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti 

Ödeme Sistemleri A.Ş. ile Garanti Konut 

Finansmanı Danışmanlık A.Ş. dahil) 

% 1,5 213.384.546 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. % 1,5 149.961.870 

Türkiye İş Bankası A.Ş. % 1 146.656.400 

Finans Bank A.Ş. % 1 54.021.410 

Türkiye Halk Bankası A.Ş. % 1 89.691.370 

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. % 1 82.172.910 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş. % 1 148.231.490 

Denizbank A.Ş. % 0,6 23.055.396 

HSBC Bank A.Ş. % 0,6 14.875.404 

ING Bank A.Ş. % 0,6 12.072.792 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. % 0,3 10.668.726 
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TOPLAM 1.116.957.469 

*Bankanın 2011 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi 

gelirleri üzerinden uygulanmıştır. 

 

Rekabet Kurulu Kararı ayrıntılı incelendiğinde, farklı bankalarda yapılan yerinde 

incelemede tespit edilen 28 adet belgeden edinilen bilgilere göre, 12 bankanın “centilmenlik 

anlaşması” adı altında bazı bankacılık işlemlerinde anlaşma veya uyumlu eylem içinde hareket 

ettiği anlaşılmaktadır. Bu işlemlerden en çarpıcı olanlarından birisi; Garanti Bankası, Akbank, 

İşbankası, Yapı Kredi Bankası ve Finansbank’ın sadece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinin faiz 

oranlarında anlaşma / uyumlu eylem içerisinde bulmuş olmalarıdır. 

Konut Kredileri Faiz Oralarında; Garanti’nin 12 baz puan (0,12), Akbank’ın 10-15 baz 

puan (0,10-0,15), T. İşbankası’nın 15 baz puan (% 0,15), YKB’nin 15 baz puan (% 0,15), 

Finansbank’ın 8-15 baz puan (0,08-0,15) aralığında artış gerçekleştirdiği, 

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında; Garanti’nin 15 baz puan (0,15), Akbank’ın 10 baz puan 

(0,10), İşbankası’nın 10 baz puan (% 0,10), YKB’nin 5 baz puan (% 0,05), Finansbank’ın 10 baz 

puan (0,10) aralığında artış ve  

Taşıt kredisi faiz oranlarında; Garanti’nin 10 baz puan (0,10), Akbank’ın 5 baz puan 

(0,05), İşbankası’nın 20 baz puan (% 0,20), YKB’nin 20 baz puan (% 0,20), Finansbank’ın 10 baz 

puan (0,10) aralığında artış gerçekleştirdiği, 

Belirtilmiş, yine ilgili bankaların pazar payları da belirtilerek konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi 

faiz oranlarında artış yapmak üzere uzlaştıkları ifade edilmiştir (Rekabet Kurulu Kararı, 2013, s.40-

46,166.-183. paragraflar). 

Yine anılan Kararda, YKB, Akbank, Garanti, İş Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat’in, 

mevduata uygulanacak maksimum faiz oranının birlikte belirlenmesi ve söz konusu orandan daha 

yüksek fiyatlama yapılmaması hususunda bir centilmenlik anlaşması gerçekleştirdiklerini ortaya 

koymaktadır. (Rekabet Kurulu Kararı, 2013, s.67, 278. paragraf). 

Benzer şekilde Kararda kamu bankalarının (Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank) kamu mevduatı 

için faiz oranı üzerinden bir anlaşma / uyumlu eylem faaliyeti gerçekleştirdiği ve rekabeti sınırlayıcı 

nitelikte eylemlerin fiiliyata geçirildiğinin tespit edildiği belirtilmiştir (Rekabet Kurulu Kararı, 

2013, s.68, 287. paragraf). 

Yukarıda bahsedilen konuların yanı sıra bahsedilen bankaların arasında kredi ve/veya kredi 

kartı ile ilgili çeşitli fiyatlamalarda da benzeri anlaşma ve/veya uyumlu eylem uygulamalarının 

belirlendiği de görülmektedir.  

 

4.REKABET KURULU KARARININ SEKTÖR AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Rekabet Hukuku’na aykırılığın gerçekleştiğinin tespit edildiği 2007-2011 yılları arasında 23 

mevduat bankası olmak üzere toplamda 50 banka faaliyet göstermekteydi. Bu 50 bankanın 12’si 

hakkında düzenlenen raporda bankaların “Centilmenlik Anlaşması” ismini verdikleri bir uzlaşma ile 

mevduat ve krediye uygulayacakları faiz oranlarını ve diğer ürünlerin fiyatlarını belirledikleri ileri 

sürülmüştür. 

Yürütülen soruşturmaya taraf 12 banka mevduat bankası niteliğindedir. Türkiye’de mevduat 

bankalarının temel faaliyet alanını mevduat ve kredi hizmetleri ile kartlı ve kartsız ödeme hizmetleri 

oluşturmaktadır. Soruşturmaya taraf olan bankalardan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat kamu 

sermayeli mevduat bankaları iken; Akbank, Garanti, İş Bankası, YKB ve TEB özel sermayeli 

mevduat bankası; Denizbank, Finansbank, HSBC ve ING ise Türkiye’de kurulu yabancı sermayeli 

mevduat bankalarıdır. 
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından aktif büyüklüğü baz 

alınarak yapılan ölçeklerine göre banka sınıflamasında1, Ziraat, İş Bankası, Garanti, Akbank, YKB, 

Vakıfbank ve Halkbank büyük ölçekli banka; Finansbank, Denizbank, TEB, HSBC ve ING ise orta 

ölçekli banka olarak nitelendirilmiştir.  

Soruşturmaya taraf 12 bankanın toplam aktif payı ise 2011 yılında %91,02 olup sektörün 

önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle de piyasayı bu yönde etkiledikleri söylenebilir. 

Dolayısıyla soruşturmaya taraf olan bu 12 banka, aktif büyüklüğü açısından neredeyse sektörün 

tamamını temsil etmektedir. (Rekabet Kurulu Kararı, 2013, s.4-6). 

Yine 2011 yılı verilerine göre, bu bankaların sektördeki mevduatın toplam %94,15’lik 

kısmını elinde bulundurduğu görülmektedir. Toplam kredi paylarına bakıldığında ise, söz konusu 

bankaların kredi paylarının sektör içindeki oranının 2011 yılında %91,22 olduğu 

gözlemlenmektedir (Özbuğday, 2017, s.79) 

İşte Rekabet Kurulu’nun bu kararı, ilgili dönemde mevduat, kredi ve kredi kartı kullanan 

herkese tazminat davası açabilmesi için gerekli hukuki altyapıyı hazırlamıştır. Ayrıca bu 12 

bankanın 21.08.2007 ve 24.10.2011 yılları arasında müşterisi olan tüm tüketici, esnaf ve tacirler 

RKHK’nun 57. ve 58. maddesine istinaden avans faizi ile birlikte “elde etmesi muhtemel olan 

kârların üç katı oranında” tazminat talep etme hakkına sahiptir. 

Nitekim Rekabet Kurulu tarafından verilen bu kararın temyiz edilmesi amacıyla yapılan 

başvuru reddedilmiş, Danıştay tarafından mahkeme kararı onandığından karar kesinleşmiştir. 

Rekabet Kurulu kararının kesinleşmesinden sonra, tüketiciler hem tüketici hakem heyetlerine hem 

de tüketici mahkemelerine yoğun bir şekilde başvurmaya başlamışlar, bu durum bir yandan 

bankalara olan güvenin kamuoyunda kısmen de olsa azalmasına neden olurken, bankaların iş 

yüklerinin artmasına yol açmıştır. Bütün bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, Rekabet 

Kurulu’nun bankalar için yürüttüğü bu soruşturmanın gelecekte olası anti-rekabetçi davranışlar 

üzerinde caydırıcı etkilere sahip olacağı da iddia edilebilir. (Özbuğday, 2017, s.79) 

Bu çalışmada yapılan değerlendirmeler sonucunda bankalar açısından vurgulanması gereken 

önemli bir konu da; bankaların rekabet kuralları hakkında bilinçlenmeye başlamasıyla birlikte 

rekabet ihlâllerinin ortaya çıkmadan önlenmesine ilişkin olarak rekabet hukuku uyum programları 

geliştirmesi ve hatta rekabet süreçleriyle ilgili ayrı bir birim oluşturması gerektiğidir. Hatta 

bankacılık sektöründe rekabet riski, iyi yönetilmesi gereken bir risktir ve bunun için gerekli 

önlemler de alınmalıdır (Scheld vd., 2016, s.135). 

 

5.SONUÇ 

 

Türkiye’de son zamanlarda bankacılık sektörünü önemli ölçüde etkileyen en önemli ve en 

büyük gelişme, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 banka hakkında yürütülen rekabet soruşturmasıdır. 

Bu çalışmada, söz konusu bankalar hakkında yürütülen rekabet soruşturmanın süreçleri ve 

bankacılık sektörüne yansıması araştırılmıştır. 

Bankacılık sektörünün büyük çoğunluğunu temsil eden 12 bankanın mevduat, kredi ve kredi 

kartı hizmetleri konusunda anlaşma ve/ veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 

sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin araştırıldığı 

2011-4-91 sayılı dosya, hem finansal piyasalarda faaliyet gösteren tüm kurumların ve soruşturma 

dışı diğer bankaların, hem de 12 bankanın müşterilerinin yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği bir konu 

olmuştur. 

Rekabet Kurulu, ayrıntılı bir soruşturma sürecinin sürecin ardından nihai kararında adı 

geçen 12 bankanın 21.08.2007-24.10.2011 tarihleri arasında mevduat, kredi ve kredi kartı 

hizmetleri alanında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal eden 

bir uzlaşma / uyumlu eylem içerisinde bulunduğuna hükmetmiştir. Bu nedenle de söz konusu 12 

bankayı 2011 yılı gayri safi gelirleri üzerinden 1,1 milyar TL’lik idari para cezası ile 

                                                           
1 Bu sınıflama çerçevesinde aktif büyüklüğünün sektör toplamı içindeki payı %5’in üzerinde olan bankalar büyük 
ölçekli, %1 ila %5 arasında olan bankalar orta ölçekli, %1’in altında olan bankalar ise küçük ölçekli banka olarak 
değerlendirilmektedir. 

181



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
cezalandırmıştır. Bunun yanı sıra söz RKHK’a göre bu bankaların suç teşkil eden eylemleri 

nedeniyle zarar gördüğünü iddia edenlerin bu zararlarını avans faizi ve 3 katına kadar tazminat ile 

birlikte talep etme hakları da ortaya çıkmıştır. 

Tüm bu soruşturma süreçlerinin ardından Rekabet Kurulu kararının kesinleşmesinden sonra 

birçok tüketici gerek tüketici hakem heyetlerine gerekse tüketici mahkemelerine başvuru yaparak 

uğradıkları zararı, faizi ve 3 katına kadar da tazminatı talep etme yoluna gitmiştir.  

Yaşanan tüm bu ağır sürecin, bankaları rekabet hukuku ve rekabet ihlalleri konusunda daha 

dikkatli davranmaya, hatta bu alanda çalışacak bir birim kurmaya ve çeşitli destek programlarının 

kullanılmasına teşvik edeceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Osmanlı İmparatorluğunun son yıllarında başlatılan Avrupa’ya sanat eğitimi için öğrenci gönderme 

uygulaması Cumhuriyetin ilk yıllarında da devam etmiştir. Sanat, yeni kurulmuş olan genç 

Cumhuriyetin muhasır medeniyetler seviyesine çıkabilmesi için girmiş olduğu yoğun mücadele 

alanlarından birisi olmuştur. Fakat Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet-sanatçı ilişkisinin tam tersine 

toplumun sanata olan ilgisi ve desteği son derece azdır. Bu nedenle sanatçıların yaşayabilmesi ve 

üretebilmesi için kazanç sağlayabilmesi sadece devletin desteği ile olabilmektedir. Türkiye'de 

Plastik Sanatlar açısından 1923-1950 yılları arasındaki kültür-sanat etkileşiminde devletin kültür-

sanat politikasında en temel unsurlardan birisi ulusal bir sanat yaratma amacıdır. Devletin düşünce 

yapısı, yerellik, geleneksel kaynaklar ön plana alınarak batının çağdaş kültür düzeyinde özgün bir 

yer alabilmektir. Diğer bir unsur ise ulusal bir kimlik yaratma amacıyla resimden yararlanmaktır. 

Bu amaçlar doğrultusunda devlet, sanatçıları kültür politikası paralelinde belli konu ve biçim 

sınırlılıkları içinde üretime yönlendirmiştir. Sanat piyasasının henüz oluşmaması nedeniyle, sadece 

devlet tarafından talep edilen resimler, birçok zaman zorunlu olarak bu talebe cevap vermek üzere 

üretilmiş, yeni biçimsel yaklaşımlar doğrultusunda resim yapmak ve bu şekilde kabul edilmek 

sanatçıların arzu ettikleri, fakat o dönem için çözümlenememiş bir mesele olarak kendini 

göstermiştir. Sanatçılar bu dönemde devletin sanata verdiği değerden ve bu uğurda yapılan 

girişimlerden memnun olmuş olsalar da, devletin de bu konudaki acemiliğinden doğan bazı 

sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu sıkıntılarını çözümleyecekleri başka bir sanat ortamının olmaması 

sanatçıları maddi ve manevi olarak yormakta ve en kısa zamanda daha iyi sanat ortamına 

kavuşabilme, bu ortamda bir birey olarak var olabilme arzusu içine sokmaktadır. Cumhuriyet'in ilk 

elli yılında devletin sanat hayatı üzerinde oldukça önemli bir etkisi olmuştur. Bu dönemde devlet, 

sanatı ekonomik yönden desteklediği için sanat patronu konumundadır. Sanatsal etkinlikler devletin 

düzenlediği program ve yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Devletin beklentileri doğrultusunda 

düzenlenen ilk etkinlik, Cumhuriyet'in onuncu yılında yapılan İnkılâp Sergileri'dir. Cumhuriyet 

döneminin ilk on yılına ilişkin gelişmelerin sanatsal bir dökümü, bir tür muhasebesi niteliğinde olan 

“İnkılâp Sergisi”, içerdiği yapıtların, genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet konuları üzerine 

kurulu olması, resimlerde kullanılan teknik bilgi ve becerilerin batı’dan öğrenilmiş sanat 

yöntemleriyle yakın ilişki içinde bulunması, daha o yıllarda bir sanat “dûstur”u edinme yolunda bir 

takım çabaların söz konusu olduğunu açığa vurur. Bu çalışmanın amacı Cumhuriyet dönemi Türk 

Resim Sanatını oluşturan etkenler üzerinde durarak, ulusal bir resim kimliği oluşturabilme çabaları 

içinde resimlerinde Kurtuluş Savaşı konusunu ele alan sanatçılarımız eserleri hakkında örnekleriyle 

birlikte bilgiler vermektir.  

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet dönemi, Türk resmi, Kurtuluş Savaşı. 
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Giriş 

 

Osmanlı geleneksel sanatlar arasına 18. yüzyılın sonlarında katılan resim sanatı, önce askeri 

okulların kalın duvarları ile Yıldız Sarayı’nın bahçeleri arasında örnekler verilmiştir. Askeri okullarda 

öğrenim gören gençler, topografya derslerinde başlayan çizimlerini, bu yıllarda resim çalışmalarına 

dönüştürürler. Kuşaklar boyu sürecek olan asker ressamların resim yapma kararlılıkları önemli bir 

olguya, Türk resim sanatının varlığının ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Batılı resim kavramlarının eğitim düzeyinde ele alınması, ilk kez 1793 yılında 

“Mühendishane-i Berri-i Hümayûn”a (Topçu Okulu) desen derslerinin konulmasıyla başladığına göre, 

bu tarihi, Batılı resim kültürüyle ilişkinin somut başlangıcı saymak yanlış olmaz. Aynı eğitimin daha 

gelişmiş bir biçimi ise, 1835’de “Mekteb-i Fünûnu Harbiye”de (Harp Okulu) uygulanmıştır 

(Özsezgin, 1982, s.10). Bu okullarda eğitim gören gençler arasından Padişah tarafından başarılı 

bulunulanlar Avrupa’ya resim öğrenimine gönderilecektir. 

Türk resminde Asker ressamların Osmanlı İmparatorluğunun çağdaş Türkiye Cumhuriyeti 

devletine dönüşme süreci içinde, askerlerin resim sanatını yeni yöntemlerle ve ısrarla geliştirme 

çabaları, dünyada eşine rastlanmayan bir olguyu karşımıza koymaktadır (Tansuğ, 1996, s. 55). 19. 

yüzyılın başından 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan sürede, sanat alanındaki amacı ve hedefleri 

temsil eden asker ressamlar, çağdaş Türk sanatı ve sanat eğitimi tarihi içerisinde son derece önemli bir 

yere sahip olmuşlardır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, 18.yüzyıl başından itibaren yenileşme hareketlerinin başladığı 

ve diplomatik ilişkilerin önem kazandığı görülmektedir. Toprak kayıplarının önüne geçmek için 

askeri eğitime ağırlık verilmiş ve bu yönde yenileştirme programları uygulanmıştır. Batının yapı ve 

birikimi, ilkin askeri alanda ele alınmış ve böylece Nizam-ı Cedid gibi yeni askeri kurumlar 

oluşturulmuştur Batıya yönelme, bu kurumlar yoluyla, eğitim amacıyla da olsa gündeme gelmiştir. 

İlk aşamada askeri okullarda başlayan ve resim eğitiminin sivil eğitim kurumlarını da içine 

alacak şekilde giderek yaygınlaşan bu uygulama sonucunda üretim süreçleri Osmanlının son 

dönemine denk gelen birçok sanatçının yetişmesini sağlamıştır. Bu sanatçılar ilk kuşaktan itibaren 

aşağıdaki gibi gruplara ayrılabilir: 

 Doğum tarihleri 1820 ve öncesine denk gelen Türk resminin ilk kuşak ressamları: Ferik İbrahim 

Paşa, Ferik Tevfik Paşa, Hüsnü Yusuf. 

 Doğum tarihleri 1840’lı yıllara denk gelen Türk resminin ikinci kuşak ressamları: Osman Hamdi 

Bey, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid. 

 Doğum tarihleri 1860’lı yıllara denk gelen Türk resminin üçüncü kuşak ressamları: Hoca Ali Rıza, 

Halil Paşa, Hüseyin Zekai Paşa, Ahmet Ziya Akbulur v.d. 

 Doğum tarihleri 1880’li yıllara denk gelen Türk resminin dördüncü kuşak ressamları: 1914 Kuşağı 

ressamları. 

Bu kuşaklar dahilinde Türk resminin üslup kapsamı klasik/akademik bir çizgiden izlenimci 

bir çizgiye uzanmış, konu kapsamı ise ölü doğa-manzara resimlerinden figür resmi ve nü resmini de 

içine alacak şekilde gelişmiştir. 

Tanzimat dönemi boyunca süren ve Meşrutiyet’e kadar ulaşan  dönemde resim sanatı bu 

sınırlar içinde sarayın desteği ile sağlam kökler salmayı sürdürecektir. Resim sanatı, toplumsal 

yapının değişiminin en gözde kanıtı ve en temel değeri olarak da kimlik kazanacaktır (Giray, 1993, s. 

21). 

Türk resminde ciddi Batılılaşma hareketi, doğayı bilimsel (gözlemci) yöntemle öngören 

gerçekçiliğin Batı üslubunda yağlıboya resim denenmesi ile başlar. Önceleri fotoğraftan yararlanarak 

doğayı taklit etmeye çalışan ressamlar, 1910’lardan sonra izlenimciliğe gireceklerdir (Düben, 2007, 

s.29). İslam inanç ve adetlerinin sureti  kınadığı bir ortamda ilk gerçekçiler figürden  çok doğa  

resmini tercih etmişlerdi. Doğa resminde bile gerçek gözlemciliğin rahatça uygulanması, toplumsal 

koşulların siyasi ortamı yumuşatmasını bekleyecekti.  

Türkiye'de sanat eğitiminin gelişmesiyle birlikte yeni ressamların yetiştirilmesine başlanmış 

ve yurt dışında özellikle de Paris, Berlin, Münih, gibi Avrupa şehirlerinde resim eğitimi alabilmeleri 

için öğrencilere imkânlar tanınmıştır. Akademi tarafından yapılan sınavda başarılı olan bu 
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öğrencilerin masrafları devlet tarafından karşılanmıştır. Ayrıca maddi durumları yetersiz olan 

yetenekli öğrencileri de varlıklı sanat severler, Paris'e eğitim almaları için göndermişlerdir. 

1914 yılında I. Dünya Savaşının çıkması, ülkeler arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin 

bozulması sonucunda Paris'e resim eğitimi almak için gönderilen sanatçılar büyük bir şanssızlık 

sonucu eğitimlerini yarıda bırakarak Türkiye'ye dönmek zorunda kalmışlardır. 

 

 

Şişli Atölyesi 

1914 yılında I. Dünya Savaşının çıkması ile birlikte Paris'ten eğitimlerini yarıda bırakarak 

Türkiye'ye dönmek zorunda kalan sanatçılarımız arasında, Avni Lifij, Hikmet Onat, Namık İsmail, 

Nazmi Ziya Güran ve İbrahim Çallı’da bulunmaktadır.  

Bu dönemde 1909’da kurulan bir cemiyet kendi hayatını sürdürüyordu. Bu cemiyet 

“Osmanlı Ressamlar Cemiyetidir”.  Sami Yetik henüz Fransa’ya gitmeden kurulan bu cemiyetin 

çatısı altında Sami Yetik, Ruhi Arel, Hikmet Onat ve İbrahim Çallı’da bulunmaktaydı (Başkan, 

1997).  Cemiyet kuruluş amacını, Ocak 1911’de Abdülaziz’in oğlu Şehzade Abdülmecid’in de 

desteğiyle yayınlanmaya başlayan Osmanlı Ressamlar Cemiyeti gazetesi aracılığıyla açıklayacaktır. 

Bu gazeteye ilk sayısından başlayarak Paris’ten yazı gönderen Sami Yetik, 26 Şubat 1912 tarihli 

makalesinde “Osmanlı Ressamlar Cemiyeti’nin en birinci emeli, en kutsal düşüncesi, vatanımıza 

sanatçı yetiştirecek bir kurumu zamanın ihtiyaçlarına uygun bir olgunluk çizgisinde görmektir” diye 

yazar (Artun, 2007, s.178). 

 

 
Görsel 1: Son Halife ve Ressam Abdülmecid Efendi Şişli Atölyesinde Ressamlar  ve 

Askerlerle Birlikte 

Balkan Savaşı’nın başlamasıyla birlikte, asker olan Yetik 1912’de Paris’i terk eder. Avni 

Lifij’de Sami Yetik’le aynı zamanlarda döner. Diğerleri  ise 1914’te, Birinci Dünya Savaşı’yla 

birlikte Paris’ten ayrılırlar. 

Paris'ten dönen sanatçılardan Namık İsmail gibi bazıları askere alınmış, askere gitmeyen 

sanatçılar da İstanbul'da kalmışlardır. Türklere ve diğer yabancı ülkelere, savaşan Türk askerlerinin 

cesurluğunu ve Türk halkının ülkesi uğruna yaptığı fedakârlıkları görsel olarak anlatmak için, savaşan 

askerleri ve Türk halkının çektikleri çileleri konu alan resimlerin yapılması gerektiği kanısına 

varılmıştır. Bu doğrultuda askere gidemedikleri için İstanbul'da kalan ressamlar için, Harbiye Nazırı 

Enver Paşa tarafından 1914 yılında Şişli'de bir resim atölyesi açılmıştır. Bu atölyede çalışan sanatçılar 

daha öncede bahsedildiği gibi; 'Ali Cemal Beyrutlu, Ali Sami Boyar, Hikmet Onat, Hüseyin Avni 

Lifij, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Nazmi Ziya, Sami Yetik'tir. Şişli atölyesinde sanatçılar tarafından 

yapılan eserlerin belge niteliği taşımasından dolayı Şişli atölyesi önemli bir projedir.  
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Sanatçılarımızın savaş atmosferini yaşamaları ve daha iyi motive olabilmeleri için atölyenin 

bulunduğu araziye hendekler kazılarak, model olması için silahlarıyla bir manga asker ve atlar 

koşulmuş bir top getirilir. 

Şişli atölyesinde yapılan çalışmaların sergilenmesi için Viyana'da ve Berlin'de olmak üzere 

iki sergi açılması tasarlanmış, fakat bu sergilerden sadece Viyana'daki açılmıştır. Aynı sergi Berlin'de 

de açılmak istenmiş, fakat Berlin'de savaşın devam etmesinden dolayı açılması düşünülen sergi 

gerçekleşememiştir. Şişli atölyesinin kurulma aşamasında görev alan sanatçılarla birlikte Şişli 

atölyesinde çalışmalara katılmamış fakat Viyana sergisine dâhil olmuş sanatçılardan; Halife 

Abdülmecit Efendi, Ali Sami Boyar, Mehmet Ruhi Arel, Ömer Adil Bey, Cevat Dereli, Feyhaman 

Duran, Mehmet Ali Laga, Mahmut Bey, Ruşen Zamir Hanım, Süleyman Seyyid Bey, Diyarbakırlı 

Tahsin gibi dönemin ünlü ressamları da bulunmaktadır (Gören, 1997). 

 

Cumhuriyet Döneminde Yurtdışına Sanatçı Gönderme 

Yurtdışına öğrenci gönderilmesi hükümet programındaki yerini, henüz Cumhuriyet resmî 

olarak ilan edilmemişken alır. Ali Fethi Okyar başkanlığında 14 Ağustos 1923’te göreve başlayan 

heyet, 5 Eylül tarihli bir toplantıda “halkın ihtiyacına muvafık milli güzidelerin yetiştirilmesi için 

istidat ve kabiliyeti tebaruz eden ve ailesinin kudret-i maliyesi müsaid olmayan gençler orta ve 

yüksek mekteplerde suret-i mahsusada himaye ve muavenete mazhar olacakları gibi ihtisas peyda 

etmeleri için Avrupa’daki irfan mekteblerine gönderileceklerdir” diye karar alır (Öndin, 2003, s. 65) 

.   

Bu kararın ilk uygulaması Maarif Vekâleti tarafından 29 Ekim 1924’te açılan Avrupa 

konkurudur (Özsezgin, 1982, s. 18). Bu konkuru kazanan sanatçılar Cumhuriyet’in kuruluşundan 

sadece bir yıl sonra ilk sanat misyonerleri olarak Fransa’ya gönderilmesi, Tanzimat ve Islahat 

Fermanlarını izleyen yıllarda asker ressamların Batı’ya gönderilmesi, Birinci Meşrutiyet ertesinde 

Sanayi-i Nefise öğrencilerinin Fransa’da okutulması ve özellikle de İkinci Meşrutiyet’in ilanından 

yine bir yıl sonra açılan konkur sonucunda yetenekli gençlerin Paris’e gitmeleriyle aynı misyona 

hizmet eder. Öte yandan, Cumhuriyet’in  ‘uygarlaşma misyonu’, Osmanlı’ya göre daha belirgin bir 

özellik gösterir. 

Avrupa konkuru 1925, 1926 ve 1928 yıllarında tekrar eder. Bu ilk yılların yurtdışına 

gönderilmeyi hak eden öğrencileri içinde bilim, siyaset, hukukçular, tarihçiler ve beden 

eğitimcilerin yanı sıra sanatçılar da vardır (Artun, 2007, s. 195). Bu sırada Şeref Akdik, Mahmud 

Cûda, Cevat Dereli, Refik Epikman ile Muhittin Sebati katıldıkları sınavı geçmiş ve Paris’e 

gönderildiler. Böylece Paris’e öğrenci gönderilmesi uygulamasına kaldığı yerden devam edilmiştir. 

 

Sanatçılarımızın Yurda Dönüşleri 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında devlet-sanatçı ilişkisinin tam tersine toplumun sanata olan ilgisi 

ve desteği son derece azdır. Bu nedenle sanatçıların yaşayabilmesi ve üretebilmesi için kazanç 

sağlayabilmesi sadece devletin desteği ile olabilmektedir. 

 Türkiye’ye döndüklerinde karşılaştıkları tepkilere rağmen genç sanatçılar, sanat adına 

tutturdukları yolun doğruluğuna sonuna kadar inanmışlar, fakat bu yolda yürüyebilmenin birlik, 

beraberlik ve dayanışmayla mümkün olacağını düşünmüşlerdir. Bu düşünce doğrultusunda Türk 

resim sanatı tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar 

Birliği ve D Grubu kurulmuştur. 

Bu yıllarda, ülkenin kalkınmasının kaynakları arasında tarım öncelikli sırada yer almakta, 

kültürel araştırmalar Anadolu üzerinde yoğunlaşmakta, köy şiirleri, romanları, öyküleri yazılmakta, 

büyük küçük memleket hikayeleri yarışmaları düzenlenmekte, bir yandan da dünya klasikleri maarif 

vekaleti yayınları arasında yayınlanmaktadır. Aynı zamanda Köy Enstitüleri’nde tarım dersleri 

gören gençler keman çalmakta ve klasik müzik yorumlamakta, Halk Evleri beceri ve meslek 

kursları düzenlenmekte ve bunun yanı sıra resim sergilerini ve konserleri, tiyatro oyunlarını yurda 

yaymakta, özellikle de folklor araştırmaları yapılmaktadır (Giray, 2003, s. 20).  
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Yaman, Türkiye'de Plastik Sanatlar açısından 1923-1950 yılları arasındaki kültür-sanat 

etkileşiminde devletin kültür-sanat politikasından, üç ana fikrin ortaya çıktığını vurgulamaktadır 

(1994, s. 156). 

Bunlar; 

Ulusal bir sanat yaratma, 

Ulusal olan sanatın yeni, modern çağdaş olmasını sağlama, 

Ulusal çağdaş sanatın oluşmasında güzel sanatlar eğitimine yön vermedir. 

1923-1933 yıllarında Türkiye'nin kültür politikası, çağdaşlaşmak için sanat alanında en uygun 

olanı uyarlamak olarak belirlenmiştir. Sanat alanında Kübizm'in gelecekçi ve yapısalcı nitelikleri ile 

yeni ulusun sanatına en uygun akım olduğu düşünülmüştür. Ama oluşacak yeni ortamda Türk 

Kübizmi ulusal nitelikleri ile diğerlerinden farklı olacaktır (Yaman, 1994, s. 156). 

Devletin düşünce yapısı, yerellik, geleneksel kaynaklar ön plana alınarak batının çağdaş kültür 

düzeyinde özgün bir yer alabilmektir. Bu anlamda devletin sanata olan yaklaşımından son derece 

memnun olan sanatçılar, yine de yapılan bazı uygulamalar karşısında duydukları rahatsızlıkları 

zaman zaman dile getirmişlerdir. Bunlardan bir tanesi; Avrupa’da sanat eğitimine gönderilen 

gençler Türkiye’ye döndüklerinde yurdun çeşitli yerlerindeki orta dereceli okullara resim öğretmeni 

olarak atanmalarıdır. Bu durum bir yönüyle son derece iyidir. Çünkü o yıllarda Akademi 

kadrolarında yer almanın dışında, sanat eğitimi almış olan bu gençlerin faydalı olabilecekleri ve 

para kazanabilecekleri çok sayıda kurum bulunmamaktadır. Toplumun sanata olan yabancılığından 

dolayı bireysel girişimler de hiçbir sonuç getirmemektedir. Fakat Paris, Münih gibi dünyanın en 

önemli sanat merkezlerinde, çok önemli hocaların atölyelerinde yıllarca sanat üzerine kafa yormuş 

olan bu genç sanatçılar, sanat adına verimlerinin en yüksek olacağı yıllarda kendilerini sanat 

olgusunun çok uzak olduğu yerlerde bulmuş olmanın mesleki gelişimlerini yavaşlatmış olduğunu 

belirtmişlerdir. Buna karşılık Paris’teki dönem arkadaşlarının günden güne sanatlarında ileriye 

gittiğine dikkat çekmişler ve devletin böylesi bir eğitimin sonucunda zorunlu olarak verdiği bu 

görev için aldıkları eğitimin çok fazla olduğunu düşünmüşlerdir. Bunun yanında Türkiye’de 

sanatçıların maddi sıkıntıları, çalışacak mekan bulma sıkıntılarını da doğurmuştur. Bu durum için 

Ali Karsan heykeltıraş arkadaşlarından birinin bir türbede, bir başkasının da bir hamamda eser 

yaratmaya çalıştığı örneğini vermiştir (Karsan, 1946). Yurda dönüşlerinde sanatçılarımızın 

ekonomik sıkıntı çekmemeleri için Maarif Vekaleti’nin Paris’te hükümet bursuyla bulunan resim 

öğrencilerine hazırladığı programa göre, akademilerdeki sanat eğitimlerinin yanı sıra, École d’arts 

et Metiers’de duvar resmi, fresk ve seramik çalışmaları sağlanması önemli bir gelişme olarak 

karşımıza çıkmaktadır. İzer’e göre bu, bursluların dönüşlerinde sıkıntı çekmemeleri için ek beceri 

kazanmaları gerektiğini düşünen Namık İsmail tarafından programa konulmuştur (İrepoğlu, 2005, s. 

19). 

1930’lardaki egemen kültür politikaları, Avrupa’dan dönenlerin yaşamları üzerindeki 

etkisini, Avrupa’ya gidenler üzerinde de fazlasıyla hissettirecek, âdeta atölyelerin içine kadar 

sinerek burslu öğrencilerin fırçalarına yön verecektir. Başka bir deyişle, 1930’lara gelindiğinde artık 

yalnızca resmin Paris’te öğrenileceği değil, Paris’te nasıl bir resim öğrenileceği de bellidir. 1935’te 

Mahmud Cûda, “Avrupa’ya, istidadına verdiği hassasiyetle herhangi her hangi bir ekolü 

benimseyerek dönecek talebe yollamak sanatın yeni başladığı bir memleket için noksan ve beyhude 

tedbirlerdir” diye yazar; Cumhuriyetin ileri gelenleri Cûda ile aynı görüştedirler (Artun, 2007, s. 

263).  

Devlet ulusal bir kimlik yaratma gayesiyle, 1937-1944 yılları arasında sekiz yıl sürecek yurt 

gezileri olarak adlandırılan sanat etkinliğini başlatmıştır (Tansuğ, 1996, s. 216). Bu geziler 

sonucunda yapılan resimlerden seçilenler önce Ankara, sonra İstanbul’da sergilenecek ve parti 

tarafından satın alınacaklardır (Özsezgin, 1998, s. 43). Bunun dışında ressamlara yol masrafları 

dışında üç yüzer bin lira ödenmiştir. Bu etkinlik kapsamında devlet her yıl on ressamı Anadolu'nun 

değişik illerine göndererek gözlemleri doğrultusunda çeşitli Anadolu görüntüleri yapmalarını 

istemiştir. Ressamların yurt içi gezileri resmî ödeme ve nakdî ödüllendirme ile  doğruca seçkin ve 

değeri kanıtlanmış sanatçıları, bir kültür hizmetine adeta zorunlu tutmakta idi (Tansuğ, 1996). 

Devlet sanatçıları ekonomik yönden de destekleyerek teşvik edici bir tutum sergilemiştir. Sanatçılar 
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bu gezilere büyük bir coşkuyla katılmışlar ve aydınlar arasında bir Anadolu romantizmi başlamıştır. 

Yurt gezileri altı sene düzenlendikten sonra ülkenin çok partili sisteme geçmesiyle sona ermiştir. Bu 

uygulama hükümetin mesleklerini kabul etmesi ve yeni çalışma olanaklarının doğması bakımından 

ressamları memnun etmiştir. Fakat bunun yanında ressamlar bu uygulamaya bağlı olarak bazı 

rahatsızlıklarını da dile getirmişlerdir. Cemal Tollu Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan bir 

yazısında hükümetin satın aldığı resimler için biçtiği değerin ancak boya masrafları için yeterli 

olduğuna değinmiş ve bu durumu sanatçıların mesleklerine düşkünlüklerinden ve içinde 

bulundukları mahrumiyetten faydalanarak küçük görme olarak değerlendirmiştir. Önerisi; on beş 

yerine en iyilerinden beş ressamın gönderilmesi ve eserlerine layık olan değerlerinin verilmesi 

olmuştur. 

Devletin sanata olan yaklaşımının bir diğer yönü, sanatçıları kültür politikası paralelinde 

belli konu ve biçim sınırlılıkları içinde üretime mecbur kılmak olarak kendini göstermiştir. Sanat 

piyasasının henüz oluşmaması nedeniyle, sadece devlet tarafından talep edilen resimler, birçok 

zaman zorunlu olarak bu talebe cevap vermek üzere üretilmiş, yeni biçimsel yaklaşımlar 

doğrultusunda resim yapmak ve bu şekilde kabul edilmek sanatçıların arzu ettikleri, fakat o dönem 

için çözümlenememiş bir mesele olarak kendini göstermiştir. 

Sanatçılar bu dönemde devletin sanata verdiği değerden ve bu uğurda yapılan girişimlerden 

memnun olmuş olsalar da, devletin de bu konudaki acemiliğinden doğan bazı sıkıntılarla 

karşılaşmışlardır. Bu sıkıntılarını çözümleyecekleri başka bir sanat ortamının olmaması sanatçıları 

maddi ve manevi olarak yormakta ve en kısa zamanda daha iyi sanat ortamına kavuşabilme, bu 

ortamda bir birey olarak var olabilme arzusu içine sokmaktadır. 

Cumhuriyet'in ilk elli yılında devletin sanat hayatı üzerinde oldukça önemli bir etkisi 

olmuştur. Bu dönemde devlet, sanatı ekonomik yönden desteklediği için sanat patronu 

konumundadır. Sanatsal etkinlikler devletin düzenlediği program ve yönetmeliklere göre 

yürütülmektedir. 

Sanatın ve sanatçının desteklenmesi eski bir gelenek olmasına rağmen, son iki yüz yıl içinde 

nitelik değişimine uğrayarak, sanatçının kurumlar karşısında bağımsızlığını kazandığını fakat aynı 

ölçüde bazı desteklerden de yoksun kaldığı bir durum ortaya çıkmıştır. 

Devletin sanat hayatı üzerindeki bu nüfuzunun yönlendirici bir etkisi olmuş ve bunun bir 

sonucu olarak devlet, sanatçılardan bir takım taleplerde bulunmuştur. Devletin sanatçılardan 

beklentisi, eserlerin milli mücadeleyi, çağdaşlaşmayı, İnkılâpları yansıtması ve kültürel bir kimlik 

oluşturmak amacıyla Anadolu'nun kültür ve coğrafyasına yönelmesidir. Devletin düzenlediği sanat 

etkinlikleri bu beklentilerin karşılanması yönünde biçimlenmiştir. 

Devletin beklentileri doğrultusunda düzenlenen ilk etkinlik, Cumhuriyet'in onuncu yılında 

yapılan İnkılâp Sergileri'dir. 29 Ekim 1933 yılı Cumhuriyet'in onuncu yılının ülkede geniş 

programlarla kutlandığı bir yıl olmuş, İnkılâp Sergileri bu programlar dahilinde yer alan en önemli 

sanat etkinliği olmuştur. Bu serginin düzenlenmesindeki amaç, kısa zamanda gerçekleştirilen 

inkılapların vurgulanmasıdır. 

Cumhuriyet döneminin ilk on yılına ilişkin gelişmelerin sanatsal bir dökümü, bir tür 

muhasebesi niteliğinde olan “İnkılâp Sergisi”, içerdiği yapıtların, genellikle Kurtuluş Savaşı ve 

Cumhuriyet konuları üzerine kurulu olması, resimlerde kullanılan teknik bilgi ve becerilerin 

batı’dan öğrenilmiş sanat yöntemleriyle yakın ilişki içinde bulunması, daha o yıllarda bir sanat 

“dûstur”u edinme yolunda bir takım çabaların söz konusu olduğunu açığa vurur (Özsezgin, 1998, s. 

29).  

Sergi devletin beklediği gibi inkılâp konulu resimlerin ağırlıklı olduğu bir sergi olmamış, 

sanatçıların çoğu “eserin konusu değil kendisi inkılapçı olmalıdır” görüsünün etkisiyle serbest 

konulu resimlerle sergiye katılmışlardır. Devletin beklentisi ve sanatçıların sanat anlayışları 

arasındaki bu çatışma sergilerin devamlı olmasını engellemiştir. İnkılâp sergileri 1937 yılından 

sonra bir daha düzenlenmemiştir. 

Sanatçılar ve devlet arasındaki bu fikir çatışmasının sebeplerinden biri, sanatçıların yurt dışı 

eğitimlerinin sonucunda yeni bir biçim anlayışını özümsemiş olmaları ve bu yeni anlayışı 
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sanatlarında uygulamak istemeleridir. Belli bir konu serbestliği isteyen bu anlayış hem biçim hem 

de içerik yönünden sergi eleştirilerinde tartışılmıştır. 

Devletin sürekli sergi girişimleri İnkılâp Sergileriyle istenilen biçimde gelişmemiş olsa da, 

ilki 29 Ekim 1939 yılında düzenlenen Devlet Resim ve Heykel Sergilerine hedeflendiği gibi bir 

süreklilik kazandırılmıştır. Bu sergiler devletin düzenlediği bir yönetmeliğe göre hazırlanmış, belli 

sayıda eser devlet dairelerine konmak amacıyla devletçe satın alınmış ve sergiye katılan sanatçılar 

belirlenen bir jürinin onayıyla ödüllendirilmiştir. Sergilerin bu nitelikleri, devletin İnkılâp 

Sergilerine yönelen eleştiriler doğrultusunda aldığı tedbirler olabilir. 

Devlet sanatçılara beklentilerini yansıtırken sanat patronu konumunun yönlendirici gücünü 

kullanmıştır. Ancak bu yönlendirmeler hiçbir zaman sanatçıların bir zorlanmaya tabi tutulmalarına 

sebep olmamıştır. Sanatçıların yeni biçim anlayışlarını kullanma yönündeki istekliliği devletin 

beklentileriyle kimi zaman çatıssa da, sanatçılar bu anlayışlarını devletin düzenlediği etkinliklerde 

uygulamışlardır. Ayrıca genç ülkenin çağdaş sanatçıları Cumhuriyet'in oluşum evrelerini 

yaşadıkları ve ülkelerinin modernleşme sürecini destekleyen düşüncelere sahip oldukları için bu 

beklentilere kendi sanat anlayışları çerçevesinde cevap vermişlerdir. 

Cumhuriyet'in getirdiği birlik ve beraberlik duygusu sanatçıların sanat anlayışlarının da 

şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. Bu dönemde sanatçılar ortak bir fikir ve ideal birliği altında 

toplanma eğilimindedirler.  1928 yılında Güzel Sanatlar Birliği Üyeleri olan Sanayi-i Nefise 

Mektebi komisyonu tarafından, öğrenimlerinin tamamlanmasından bir yıl önce yurda çağrılmaları 

ve altı aylık İtalya gezilerinin ödeneğinin de kesilmesi, gençlerin geleceklerine ilişkin 

umutsuzluğunu arttırması da birleşmelerini ve çeşitli gruplar altında sanatsal ekinliklerine devam 

etmelerine neden olan önemli bir etken olmuş olabilir. 

Bu dönemde sanatçılarımız tarafından işlenen konular ise, günlük yaşam, portre, manzara, 

mimari anıt görünümlerinde cami, türbe, kümbet, saray gibi yapılar, yabancı ülkelerden şehirlerin 

betimlenmesi, sanatçıların yurt dışı eğitimlerinin getirdiği bir durumdur. İç mekan konusu ev içi 

görünümleri ve anıtsal yapıların iç görünümleri olarak iki gruba ayrılabilir.  Bunlar içinde tarihi 

konularda özel bir yer tutmaktaydı. Tarihi konular Cumhuriyet'in ilk elli yılında oldukça yoğun bir 

biçimde ele alınmıştır. Bu konuları tarihi olaylar ile dini ve mitolojik sahneler olarak iki gruba 

ayırmak mümkündür. Tarihi olaylar kapsamında ülkenin yakın tarihini ele alan milli mücadele 

sahneleri ile Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki süreçte kutlanan mili bayramlar, T.B.M.M.'den 

çeşitli sahneler gibi konular bulunmaktadır.  

 

 

Resimlerinde Kurtuluş Savaşı Sahnelerini Kullanan Sanatçılarımız  

 

Ali Cemal Beyrutlu (1881 – 1939),  

Enver Paşa’nın emriyle 1917’de Şişli’de sanatçıların Viyana ve Berlin Sergileri için askeri 

konulu tablolar yapabilmeleri amacıyla yapılan atölyede İbrahim Çallı, Namık İsmail, Hikmet Onat, 

Sami Yetik, Ali Sami Boyar, Mehmed Ruhi Bey, Ali Cemal gibi sanatçıların her biri, oluşturulan 

üstü cam ile örtülü hangara benzeyen bu atölyenin birer köşesinde kurdukları sehpalarda yapıtlarını 

üretmeye başlamışlardır. 
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Görsel 2. Ali Cemal Beyrutlu, Biraz Su/Yaralı Düşman Askerine Yardım Eden Türk Askeri, Tuval 

Üzerine Yağlıboya, 1918 

 

Ali Cemal Beyrutlu’nun Şişili atölyesinde yaptığı resminde, tüfeğini bırakarak yere 

oturmuş olan yaralı düşman askerine atından inerek matara ile su veren bir Türk subayını tasvir 

etmiştir. Kalın fırça vuruşlarının görüldüğü resimde, izlenimci yaklaşımın yanında dışavurumcu bir 

tavır da dikkat çekicidir. 

 

Hikmet Onat (1882 – 1977) 

Türk empresyonistlerinden Hikmet Onat Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla, 1914 

yılında Paris’teki eğitimini yarım bırakarak yurda dönen ve Şişli'de kurulan atölyede asker ve savaş 

konulu resimler yapan sanatçılarımız arasındadır.  

                                              
 

Görsel 3. Hikmet Onat, Siperde Mektup Okuyan Askerler, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1917 

 

Fazla detaya girmeden kalın fırça darbeleriyle kullarak planlar oluşturduğu resminde bir 

asker mektup okumakta, diğerleri muhtemelen okuma yazma bilmedikleri için dinlemektedir. Yerde 

duran diğer mektuplar izleyicinin dikkatini çekmektedir. Mekanın cephe olduğunu izleyiciye 

aktaran yığma taş çatısı, güneşin aydınlığının ve gölgenin verilişi silah ve askeri malzemelerinin ve 

figürlerin duruşlarının son derece gerçekçi işlenmiştir. Paris'te Femand Cormon'nun atölyesinde 
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resim çalışmalarına başlayan Onat’ın desendeki başarısı bu atölyede aldığı eğitime dayalıdır. 

Çoğunlukla nü modelden desenler çalışmıştır. Bu nedenle Paris'e giden ressamlar içerisinde en çok 

desen çalışan sanatçı da Hikmet Onat olmuştur. Desenlerinde ki figürler heykelsi görünüşleriyle, 

sanatçının anatomi bilgisini ve gözlem gücünü gösterir. Bu resimde de desen gücünün etkileri 

görülmektedir. 

 

İbrahim Çallı (1882-1960) 

Denizli’nin Çal kasabasında doğan İbrahim Çallı, genç yaşta İstanbul'a giderek yaşadığı 

birçok talihsizliklere karşılık, arzuhalci olarak çalışıp kazandığı para ile resim dersleri almaya 

başlamıştır. Şeker Ahmet Paşa'nın önerisi ile 1906 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girmiştir. 

Salvatore Valeri, Ömer Adil, Warnia Zarzecki gibi ressamlardan resim eğitimi alarak Sanayi-i Nefise 

Mektebi'nden üç yılda mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl Maarif Nezareti'nin açtığı sınavı 

birincilikle kazanarak Paris'e Mösyö Cormon'un atölyesine resim eğitimine devam etmesi için 

gönderilmiştir. Cormon'un atölyesinde nü  modelden  çalışmalar yaparak desen gücünü ve anatomi 

bilgisini geliştirmiştir. İbrahim Çallı, desenin sağlamlığının her şeyden önemli olduğunu savunarak 

resim eğitiminde desene ağırlık vermiş ve modelle çalışmıştır (Giray, 1997). Bu etkileri Şişli 

Atölyesinde yaptığı resimlerde görmek mümkündür. İbrahim Çallı da 1917’de Şişli Atölyesi’nde 

büyük boyutlu yapmış olduğu Türk Topçuları bunun en güzel örneklerindendir.  

 

 

 
Görsel 4. İbrahim Çallı, “Türk Topçuları” Tuval Üzerine Yağlıboya, 1917 

Şişli Atölyesinde Milli Mücadele, Gece Baskını ve Yaralı gibi Kurtuluş Savaşı’yla ilgili 

resimlerinde, Türk askerinin göstermiş olduğu kahramanlıkları yansıtmıştır. Bu resimde, Türk 

topçularının kararlı bir şekilde topları savaş alanına yetiştirmeye çalıştıklarına, zor şartlara rağmen 

direnç gösterdiklerine şahitlik edilir. Resmin orta planında, ufuk çizgisine doğru hareket halinde 

olan topçular, arka profilden gösterilmiştir. Türk topçuları savaş toplarını, atlı arabalarla çekerek ve 

iterek savaş meydanına ulaştırmaya çalışmaktadırlar. Topçular, arabaların tekerleklerinden tutup 

iterek güç desteğinde bulunmaktadırlar. Bunlara, soldan atlı askerler eşlik etmektedirler. Sağ 

taraftan da, bir atlı askerin, kolunu havaya kaldırarak adeta kılavuz edasıyla eşlik ettiği 

görülmektedir. Resime ağırlıklı olarak hakim olan kızıl ve kahve tonundaki renkleri ile savaşın 

gizemli dehşetine gönderme yapılmaktadır. 

 

Sami Yetik (1878-1945) 

İstanbul'da doğmuş, 1899 yılında Harbiye Mektebi'nden mezun olmuştur. Ortaöğrenimi için 

Çiçek pazarı Rüştiyesi'ne ve Mülkiye İdadisi'ne devam etmiştir. Askerliğe olan ilgisi nedeniyle, 

Kuleli Askeri Lisesi'ne girmiştir. Sami Yetik'in bu okulda resme olan ilgi ve beğenisi aynı zamanda 

sınıf arkadaşı olan Mehmet Ali Laga'yla tanışması ve buradaki resim öğretmeni Osman Nuri 

Paşa'nın desteğiyle artmıştır. 1896 yılında yükseköğrenimi için girdiği Harbiye'den subay olarak 

1899'da mezun olmuştur. Daha önce resimlerini gördüğü ressam Hoca Ali Rızayla Harbiye'de 
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karşılaşması sanatına yön verecek olan önemli bir gelişmedir.  Baytar Rüştiyesi'nde öğretmenlik 

yaparken, aynı zamanda Sanayi-i Nefise Mektebi'nde resim eğitimi almaya başlamıştır. İlk figür 

hocası ise Sanayi-i Nefise'den İtalyan sanatçı Valeri'dir (Uğurlu, 1997). Sanatçı Avrupa'da 

bulunduğu sırada Paris'te tamamen doğa gözlemine dayanan izlenimci akım Empresyonizm etkisi 

devam etmektedir. Kendi imkânlarıyla, 1910 yılında Paris'e Julian Akademisinde resim eğitimine 

devam etmek için gitmiş ve orada Jean Paul Laurens'in öğrencisi olmuştur. Paris'teki resim eğitimi 

ağırlıklı olarak desen derslerinin yanı sıra klasik konulu ve realist teknikte eğitimin ardından 1912 

yılında Türkiye'ye geri dönmüş ve Kuleli Askeri Lisesinde resim öğretmeni olarak göreve başlamıştır 

(Özsezgin, 1997). 

Balkan Savaşının çıkmasıyla birlikte askere gitmiş ve burada tanıştığı ressam Mehmet Ali 

Lâga ile birlikte resim yapma şansım yakalamıştır. Balkan savaşının ardından İstanbul Şişli'de açılan 

resim atölyesinde, savaş sırasında yapmış olduğu eskizleri yağlı boya olarak büyük tuvallere 

geçirmeye başlamıştır. İzlenimci bir anlayış içerinde, rahat, geniş fırça vuruşlarıyla gerçekleştirdiği 

“Topçular” isimli kompozisyonu pek çok resminde olduğu gibi askeri bir konuyu ele almıştır 

İzlenimci bir anlayışta, rahat, geniş fırça vuruşlarıyla gerçekleştirdiği bu komposizyon, 

öküzlerin çektiği kağnı arabalarıyla topçu askerlerin zorlu mücadelesini ve yürüyüşünü anlatıyor. 

Belli ki mevsim sonbahar, sararmış otlar ve kahverengi armoniler olayın hüznüne çok uygun. Daralan 

yolun sonundaki küçük mavi leke bir umut ışığı, Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılmış olan bu resim 

bir izleyiciye ulusun nasıl bir var olma mücadelesi verdiğini yansıtıyor (Ersoy, 2004, s. 493). 

 

                  

Görsel 5. Sami Yetik, “Topçular”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 70 x 99cm., Ankara Resim ve  

Heykel Müzesi, (Kaya Özsezgin, Cumhuriyetin 75. Yılında Türk Resmi, İstanbul, 1998,  s.107 ). 

 

 

Namık İsmail (1890 – 1935) 

1890 yılında Samsun'da doğmuştur. 1911'de Paris'e giden Namık İsmail kısa bir süre Julian 

Akademisine devam ettikten sonra o sıralarda Paris'te bulunan İbrahim Çallı'nın yönlendirmesiyle 

1912'de Fernand Carmon'un atölyesine geçmiş ve çalışmalarını 1914'e kadar burada sürdürülmüştür. 

Namık İsmail, Paris'ten Türkiye'ye 1914 yılında döndükten sonra I. Dünya Savaşının olmasından 

dolayı askere gitmiş ve bu sırada ciddi bir şekilde rahatsızlandığı için İstanbul'a geri gönderilmiştir. 

İstanbul'a döndükten sonra İbrahim Çallı, Hikmet Onat gibi sanatçılar tarafından kurulmuş olan Şişli 

atölyesinde resim çalışmalarına katılmıştır. Bu resimlerin Berlin’de sergilenmesi sırasında yurda 

dönmeyerek, bir süre Liebermann ve Corinth atölyelerinde çalışmıştır. 
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Görsel 6. Namık İsmail, “Topçular”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1917 

Sanatçı ‘Topçular’ isimli resminde savaş meydanında, parçanmış bir top arabasının başında, 

havaya kaldırdığı sol elinde bir mermi tutan başı sargılı bir asker ve topu atışa hazırlayan bir başka 

askerin görüldüğü kompozisyon hazırlamıştır. Topun yanında yaralı askerler, boş mermiler ve 

dağılmış askeri eşyalar malzemeler betimlenmiştir. Fransız İzlenimcileri’nin etkileriyle uyumlu 

maviler, yeşiller, sarılar ve yumuşak kahverengilerle hafif fırça vuruşları kullandığı görülür. Bu 

anlayış İsmail’in tabloda yumuşak tonları kullanmasına yol açmış ve karşı tepenin ardından 

yükselen gri dumanlar arasında kendine yol bulmaya çalışan ışığın gizli parlaklığını ustaca 

yansıtımıştır. Resmin solunda bulunan elinde mermi tutan asker durağandır ve kompozisyonda ilk 

dikkati çeken figürdür.  

 
                                 

Halil Dikmen (1906 – 1964),  

Halil Dikmen 1906 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1924 yılında girdiği Sanayi-i Nefise 

Mektebi Alisi’nde Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde ders görmüştür. 1927 yılında Avrupa 

sınavını kazanarak Paris’e gitmiş, Julien Akademisi’nde Paul Albert Laurens atölyesinde 

çalışmalarına devam etmiştir. 

Albert Laurens atölyesinden sonra André Lhote atölyesinde bir buçuk yıl çalışmış ve burası 

kendi fikirlerine ve hislerine cevap veren bir atölye olmuştur. Böylece uzun yıllar klasik resme 

duyduğu yakınlığın ardından geometrik biçim anlayışı resimlerinde yer bulmaya başlamıştır. Bu 

anlayışla resmettiği görkemli figüratif kompozisyonlar ve peyzajlar dikkati çekerken, özellikle 

portre ve çıplak figürlerinde belirginleşen plan ayrımları ve hacim değerleri yapısal sağlamlığı 

bakımından izleyiciyi klasikçi bir duyumsama ile karşılaştırmaktadır. 
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Görsel 7. Halil Dikmen, “İstiklal Savaşı’nda Mermi Taşıyan Kadınlar”, Tuval Üzerine 

Yağlıboya, 1933 

 

Halil Dikmen’in bu etki altında gerçekleştirdiği eseri sergilediği dönem eleştirmenler 

tarafından Delacroix’in ‘Halka Yol Gösteren Özgürlük’ isimli eserinden esinlendiği yönünde 

eleştiriler gelmiştir. Görkemli bir figüratif kompozisyon olan bu çalışmasında tüm kadın figürleri iri 

ve heybetli resmedilmiştir. Kadınların üçü ve erkek çocuk yalınayak yürümektedir. Arkada ağaçsız, 

dik dağlar ve dağların arasında bir köy görüntüsü bulunmaktadır. Gökyüzü karanlık olmasına 

rağmen figürler sağ üst köşeden güçlü bir ışıkla aydınlanmaktadır. Figürlerin elbiselerinin 

kıvrımları çok keskin olup, renk tonlamaları pürüzsüzdür. Resimdeki kumaş çizimlerinde klasik 

etkiler görülmektedir. Resmin merkezinde bulunan diğer figürlere göre biraz daha büyük 

resimlenen kadın izleyicinin ilk dikkatini çeken unsurdur ve izleyicinin gözü figürün elinin 

gösterdiği yöne doğru gezinmektedir. Kadın figürünün bu kadar heybetli çizilmesi savaşta vefakar 

Türk  kadınının rolünü vurguladığı söylenirse yanlış olmaz.  

 

 

Zeki Kocamemi (1900 – 1959) 

1900 yılında İstanbul’da doğmuş olan sanatçı Orta öğreniminden sonra Sanayi-i Nefise 

Mektebi Alisi’ne kayıt olan Kocamemi, buradan birincilikle mezun olarak 1922 yılında Ali Avni 

Çelebi ile birlikte Münih’e sanat eğitimi için gitmiştir. 1924 yılında devlet yardım elini uzatıncaya 

kadar maddi ve manevi açıdan son derece sıkıntılı günler geçiren iki genç, 1927 yılına kadar Hans 

Hoffman atölyesinde eğitim görmüşler, bu atölyede, o zamana değin Türk resim sanatında hiç 

duyulmamış olan deformasyon, volüm, konstrüksiyon gibi kavramlarla tanışmışlardır. Daha 

Münih’e gitmeden Çallı atölyesinde son derece usta bir desenci olan Zeki Kocamemi, sağlam resim 

temeli sayesinde Çallı’nın yumuşaklığından, Hoffman’ın keskinliğine geçmede sorun yaşamamış ve 

çok geçmeden resimlerinde geometrik düzen kendini belli etmiştir. Bu geometrik etkiyi, sanatçının 

“Mekkâre Erleri”, isimli çalışmasında da görmekteyiz.   
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Görsel 8. Zeki Faik İzer, “Mekkare Erleri”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 1935, 123.5x 195.5 cm., 

İ.R.H.M. 

 

Güçlü bir desene sahip olan Zeki Kocamemi’nin Mekkare Erleri adlı çalışması sanatçının en 

çok konuşulan baş yapıtlarından birisidir. Kocamemi rengi dışarıda bırakarak salt desen ve biçim 

üzerine geliştirdiği kübizmi benimsemiş kendine özgü bir renk anlayışı üzerine yapılandırdığı 

özgün bir biçim anlayışına kavuşmuştur Önde iki süvariyi ve geri planda onları izleyen askerleri 

gösteren bu resim, konu olarak Kurtuluş Savaşı’ndan bir sahneyi içermektedir. Gri, mavi ve mor 

tonlarının hakim olduğu resimde, yüzeyler kalın ve hareketli fırça darbeleriyle oluşturulmuştur. 

Figürlerin hacimli işlenişi ise Kocamemi’nin özgün tarzını ortaya koymaktadır. Kübist ve 

dışavurumcu anlayışla resmedilen bu eserde Kurtuluş Savaşı’nda güçlerini birleştiren insanların 

vatanlarını kurtarma adına yaşadıkları zorlukları ve cepheye malzeme götürmeleri at tasvirine de 

yer vererek mekkare, yani hayvanlar aracılığıyla cepheye sevkiyat yapan askerleri resmetmiştir. 

 

Mehmet Ruhi Arel (1880-1931) 

İstanbul'da doğan Mehmet Ruhi Arel, Mekteb-i Bahriye'den 1900 yılında mezun olduktan sonra, 

gemi mühendisi olarak gemi inşasında çalışmaya başlamıştır. Resme olan ilgisi ve yeteneğinden 

dolayı resim eğitimi almak için 1903 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girmiştir. Salvatore Valeri, 

Mehmet Ruhi Arel'in Sanayi-i Nefise Mektebi'nde resim hocası olmuştur. 1909 yılında Paris'te resim 

eğitimi alabilmek için yarışmaya katılmış ve bu yarışmayı birincilikle kazanarak, Güzel Sanatlar 

Akademisinde Femand Cormon'nun atölyesinde resim eğitimine devam etmiştir (İslimyeli, 1985). 

Mehmet Ruhi Arel, Cormon'nun atölyesine başladığı ilk dönmelerde yaptığı çalışmalar daha realist, 

ince işçilikli, titiz çalışmalarken, eğitiminin son dönemlerine doğru, fırça darbelerinin daha rahat 

kullanıldığı çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu anlayışla yaptığı Hilali Ahmere Yardım, isimli 

resminde de rahat fırça hareketlerini kahverengi tonları ile birlikte kullandığı görülmektedir. Savaş 

sürecinde zor durumda olanlar için yapılan yardımları vurgulayan bir resimdir. 
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Görsel 9. Mehmet Ruhi Arel, “Hilali Ahmere Yardım”, Tuval Üzerine Yağlıboya, 38 x 46 cm., 

1915 

 

 

 

Sonuç 

Dönemin devlet düşünce yapısında sanata bakış açısını etkileyen iki temel neden 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ülkeyi diğer alanlarda olduğu gibi sanat alanında da Batının 

çağdaş kültür düzeyine çıkarabilmektir. Bunun da ancak yerellikten yola çıkarak oluşturulacak 

Batılı anlamda geleneksel bir sanat üslubuyla özgün eserler oluşturmaktan geçtiği düşünülmektedir. 

İkincisi ise ulusal bir kimlik yaratma amacıyla resimden yararlanmaktır.  

Bu amaçlar doğrultusunda devlet, sanatçıları kültür politikası paralelinde belli konu ve 

biçim sınırlılıkları içinde üretime yönlendirmiştir. Sanat piyasasının henüz oluşmaması nedeniyle, 

sadece devlet tarafından talep edilen resimler, birçok zaman zorunlu olarak bu talebe cevap vermek 

üzere üretilmiş, yeni biçimsel yaklaşımlar doğrultusunda resim yapmak ve bu şekilde kabul edilmek 

sanatçıların arzu ettikleri, fakat o dönem için çözümlenememiş bir mesele olarak kendini 

göstermiştir. Sanatçılar bu dönemde devletin sanata verdiği değerden ve bu uğurda yapılan 

girişimlerden memnun olmuş olsalar da, devletin de bu konudaki acemiliğinden doğan bazı 

sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu sıkıntılarını çözümleyecekleri başka bir sanat ortamının olmaması 

sanatçıları maddi ve manevi olarak yormakta ve en kısa zamanda daha iyi sanat ortamına 

kavuşabilme, bu ortamda bir birey olarak var olabilme arzusu içine sokmuştur. Cumhuriyet'in ilk 

elli yılında devletin sanat hayatı üzerinde oldukça önemli bir etkisi olmuştur. Bu dönemde devlet, 

sanatı ekonomik yönden desteklediği için sanat patronu konumundadır. Sanatsal etkinlikler devletin 

düzenlediği program ve yönetmeliklere göre yürütülmektedir. Devletin beklentileri doğrultusunda 

düzenlenen ilk etkinlik, Cumhuriyet'in onuncu yılında yapılan İnkılâp Sergileridir. Cumhuriyet 

döneminin ilk on yılına ilişkin gelişmelerin sanatsal bir dökümü, bir tür muhasebesi niteliğinde olan 

‘İnkılâp Sergisi’, içerdiği yapıtların, genellikle Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet konuları üzerine 

kurulu olması, resimlerde kullanılan teknik bilgi ve becerilerin Batı’dan öğrenilmiş sanat 

yöntemleriyle yakın ilişki içinde bulunması, daha o yıllarda bir sanat düsturu edinme yolunda bir 

takım çabaların söz konusu olduğunu açığa vurur. 

Bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen resimler incelendiğinde şu genel tespite ulaşmak 

mümkündür; Türk askerinin kahramanlığı vurgulanmış ve düşman askerleri aşağılanmadan 

resmedilmiştir. Halkın omuz omuza düşmana karşı verdiği mücadele ve fedakarlıklar ağırlıklı olarak 
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ele alınan diğer kompozisyonlardır. Ön planda olan mesaj bir ulusun var olma mücadelesi ve savaşın 

kötü yüzüdür. Düşman askerlerle göğüs göğüse bir savaş sahnesinden ziyade bu şekilde 

resmedilmeleri resimlerin Avrupa’da sergilenmesi amacıyla yapılmış olmalarından kaynaklanmış 

olabilir. Sebep ne olursa olsun Türk ressamlar sanatta milli bir kimlik yaratabilme gayreti içerisine 

girmiş ve ilerleyen dönemlerde bu durum resim konuları ile sınırlı kalmak yerine yerel imgelerin 

dönemin çağdaş sanat anlayışları doğrultusunda ele alınması ile daha başka boyutlara ilerlemiştir. 

Araştırma sonunda diğer araştırmacılar için şu önerilerde bulunulabilir: 

Günümüz Türk resim sanatında kimlik arayışlarının devam edip etmediği, ediyorsa ne tür 

çalışmaların yapıldığı araştırılabilir.  

Bu araştırma dışında kalan Cumhuriyet dönemi Türk resim sanatında 30 Ağustos konulu 

resimler yapan diğer sanatçılarımız incelenebilir. 
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MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE BİR MİZAH ÖRNEĞİ: CİNGÖZ 
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Özet  

Osmanlı yönetiminin Avrupa’daki basınla ilgisi daha çok siyasal düzeyde başlamıştır. Avrupa’daki 

siyasi gazetelerin çevrilmesi için “Babıâli’de Tercüme Bürosu kurulur. 1820’li yıllardan itibaren 

Osmanlı İmparatorluğu’nda matbaa kurulur. İlk Türkçe gazete 1831 yılında yayımlanan ve Arapça, 

Farsça, Rumca, Fransızca, Ermence basımları da olan Takvim-i Vekayi gazetesidir. İlk özel gazete 

Tercüman-ı Ahval’dir. Tercüman-ı Ahval gazetesi, Paris’te görevlendirildiği zaman gazetenin 

önemini anlayan Agâh Efendi ile yine Paris’te eğitim alan Şinasi tarafından çıkarılır. Tercüman-ı 

Ahval ile birlikte toplumun sorunları basında yer alır ve dil bakımında halkın anlayabileceği bir 

gazete var olur. Bu gazete, edebi eserler yayımlanır, bu durum diğer gazetelerin de 

hareketlenmesine sebep olur.  

Hareketlenmeye başlayan basın dünyası 31 Mart olayından sonra olumsuz etkilenir ve 

sansür uygulanmaya başlanır. Bu dönemde kapatılan gazete ve dergiler, daha sonra farklı isimler 

altında tekrar yayımlanmaya başlarlar. Bu sansür dönemi II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte son 

bularak özgür bir ortama kavuşulur. Uzun süren baskıdan kurtulan gazeteciler, elindeki tüm paraları 

gazete ve dergi açmaya harcarlarsa da bu gazetelerin çoğunun ömrü çok kısa olur. Her gün yeni 

gazetenin çıkarıldığı bu ortamda mizah basını da gelişir.  

Bu dönemde 26 Ağustos 1324 tarihinde çıkmaya başlayan Cingöz adlı mizah dergisinin 

imtiyaz sahibi Seyyid Hasan’dır. Başyazarı Muhammed Asaf olan derginin ilk sayısının ilk 

sayfasında şimdilik haftada iki defa yayımlanacağının haberini verir. Siyaset, edebiyat, letâif her 

şeyden bahsetmeyi amaçlayan dergide mizahi bir üslupla dönemin olayları kaleme alınır. Bu 

çalışmada Meşrutiyet dönemi mizah örneği olan Cingöz adlı dergi tanıtılarak, dergide yayımlanan, 

metinler, haberler incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: Basın, mizah, eleştiri, Cingöz. 

 

 

 

Abstract 

The relations of the Ottoman administration with the press in Europe started at the political level. 

Translation Office is established in the abı Babıâli için for translation of political newspapers in 

Europe. Since the 1820s, a printing house was established in the Ottoman Empire. It is the first 

Turkish newspaper, which was published in 1831 and published in Arabic, Persian, Greek, French 

and Armenian. The first private newspaper was Tercüman-ı Ahval. Tercüman-ı Ahval newspaper 

was published by Agâh Efendi who understood the importance of the newspaper when he was 

assigned to Paris and Şinasi, who also studied in Paris. Together with Tercüman-ı Ahval, the 

problems of the society take place in the press and there is a newspaper that can be understood by 

the public in language care. This newspaper, literary works are published, which causes other 

newspapers to be active. 

After the 31 March incident, the press world started to be affected, and censorship began to 

be applied. The newspapers and magazines which were closed during this period started to be 

published again under different names. This censorship period II. With the declaration of the 

Constitutional Monarchy, a free environment is reached. Journalists, who have escaped long-term 

pressure, spend all their money on opening newspapers and magazines, but most of these 

newspapers have a very short life. Humor press also develops in this environment where new 

newspapers are published every day. 

During this period, Seyyid Hasan, the concession holder of the humor magazine Cingöz, 

which started to be published on 26 August 1324, was. The editor of the journal, Muhammad Asaf, 
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reports that the first issue of the magazine will be published twice a week for the first time. The 

journal aims to talk about politics, literature, and everything else in a humorous manner. In this 

study, the journal Cingöz, an example of humor in the Constitutional Monarchy period, will be 

introduced and the texts and news published in the journal will be examined. 

 

Key Words: Press, Humor, Criticism, Cingöz. 

 

 

Giriş 

Osmanlı İmparatorluğunda basının gelişmesi Avrupa’ya göre çok geç tarihte olur. Yaklaşık dört yüz 

yıllık bir gecikmeyle Osmanlı’da basımevleri kurulur. “Gazetenin öncüsü olarak Avrupa’da 

1450’lerde ‘Haber Yaprakları’ belirmiş, 17. Yüzyılın ilk yıllarında ‘süreli yayın’ –ki genelde 

‘Gazete’ adıyla anılmıştır- ve 1660’da ise ilk günlük yayın oratya çıkmıştır.”1  

 Osmanlı İmparatorluğu’nda ise Mısır’da ilk olarak kurulan Bulak matbaası önemli bir dönü 

noktasını oluşturur. 20 Kasım 1828’de Vekayi-i Mısriye gazetesinden sonra 1831yılında Takvim-i 

Vekayi basılmaya başlanır. “Bu gazete, bir resmi devlet organıdır ve diğer memleketlerde olduğu 

gibi inkişaf etmiş bir milli fikir hareketlerinin politik icap ve ifadesi değildir. Fakat ne de olsa 

Takvim-i Vekayi kendi dilimizle çıkmakta ve resmi gazetelere yüzde yüz benzemeyip gayri resmi 

yazıları ve hatta haberleri de bulunmaktadır. Binaenaleyh onu, bir bakımdan fikir, bir bakımdan da 

haber gazeteleri sınıfına mal edebiliriz.”2  Daha sonra Ceride-i Havadis adlı yarı resmi gazete 

basılsa da özel gazetelerin basılması için henüz uygun kültürel ortam yoktur ve henüz Matbuat 

Müdürlüğü de henüz kurulmamıştır. Nitekim Agâh Efendi ile ile Şinasi Tercüman-ı Ahval 

gazetesini çıkarmaya başlamaları Türkçe basın açısından bir dönüm noktasıdır. Gazetelerin 

çoğalmasıyla birlikte gazetelerin kontrol altına alınması için 1857 yılında matbuat nizamnamesi 

yürürlüğe girer. İlk sansür uygulaması olarak da adlandırabileceğimiz bu nizamnamede “İşbu 

basımhanelerin tabı ve temsil edecekleri her nevi kütüp ve resail evvelemirde Dersaadette doğrudan 

doğruya ve taşralarda ise vülâtı eyalet caniplerinden inha ile Meclisi Maarifçe görülüp milken ve 

devleten bir gûna mazarratı olmadığı tebeyyün ederek meclisi mezkûr tarafından kezalik ba 

mazbata makamı âlii sadareti uzmaya arz ile istizan olunmadıkça tabı ve neşrettirilmeyecektir.”3  

Daha sonra Ali kararnamesi olarak bilinen 1867 yılında Ali aşa tarafından çıkartılan 

kararname ise sansürün daha ileri boyutunu kapsayarak gazetelerin kapatılabileceği belirtilir. “… 

gazetelerden bir kısmının bir süreden beri kullandıkları dil ve yol görevlerinden olan iyileştirme ve 

ahlakı düzeltme merkezinden uzaklaşıp, ülkenin genel çıkarlarına aykırılığı bilinen aşırılığın iki 

ucuna yönelmekte ve çok kere devletin temeline bile dil uzatmaya kadar varmaktadır. Yaşadıkları 

ve geçimlerini sağladıkları kendi ülkeleri hakkında başkalarının çürütücü yargılarına karşı çıkacak 

yerde, düşmanlara karşı çıkacak yerde, düşmanlara fesat aracı olacak birtakım zararlı fikirler ve 

yalan haberler yayımlamaktadırlar.’ Kararnamenin sonunda, bu tedbirin ‘tamamen geçici bir 

nitelikte olduğu ve bunu gerektiren sebepler ortadan kalkar kalkmaz yürürlükten kaldırılacağı’ 

belirtilmiştir.”4  Encümen-i Teftiş ve Muayene kurularak tüm basın yayın organları kontrolden 

geçirildikten sonra yayımlanmasına izin verilir. II. Abdülhamit döneminde süren sansüre karşı 

gazeteciler farklı isimler altında gazeteler çıkarmaya devam ettiler. Örneğin; Baha Tevfik’in 

çıkardığı gazeteler sansürden geçemediği için sürekli kapatılır ve çıkardığı gazeteler tek sayılı 

gazeteler halinde basın tarihinde yerini alır. Eşşek, Kibar, Yuha, Mâlum.  

                                                             
1 Orhan Koloğlu, Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi, Pozitif Yayınları, İstanbul, 2015,s.11. 

2 Server İskit, Türkiye’de matbuat İdareleri ve Politikaları, Başkanvekalet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 

Yayınları,1943,s.4 
3 Server İskit,age.,s.10. 
4 Orhan Koloğlu, Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, İletişim 

Yayınları, 1985,s.81. 
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23 Temmuz 1908 yılında hem içten hem de dıştan artan baskılar nedeniyle II. Abdülhamit II. 

Meşrutiyeti ilan eder. Süleyman Tevfik, o günü şöyle anlatır: “Sabah Matbaası’nın önüne geldiğim 

zaman, Mihran Efendi5 ile Abdullah Zühdü’yü kapının önünde gördüm. Mihran düşünceli 

görünüyordu. Abdullah Zühdü ise çok şendi ve gülüyordu.” Süleyman Tevfik, nereye gittiklerini 

sorar. Bütün gazeteciler İkdam’da toplanarak ne yapacaklarını konuşacaklardır.  İkdam gazetesinde 

toplanan gazeteciler dağıldıktan sonra Süleyman Tevfik, Sabah gazetesine gider. Abdullah Zühdü, 

“Uzun uzadıya konuştuk. Birdenbire eski idareye karşı yürümemek, zorla alınan ve güçle 

pençesinden koparılan hürriyet ve Meşrutiyet’i şevketmeab-ı meal-i iktinah efendimizin bir ihsanı 

alilali olarak göstermek suretiyle hünkârı okşamak hususlarına karar verdik. Sonra yavaş yavaş dili 

değiştireceğiz, yarın bunun dairesinde birer başmakale yazacağız.”6 sözlerini kullanır. II. Meşrutiyet 

ilan edildiğinde Sabah, İkdam, Tercüman ve Saadet gazeteleri basılmaktadır.  “Bütün bu gazeteler 

Meşrutiyet’i ve özgürlüğü öven ateşli yazılar yayınladılar o gün. Baskı makineleri bütün gün çalıştı. 

10 liraya satılan İkdam’ın o gün karaborsaya düştüğü ve yarım liraya satıldığı öğrenilir.”7  

 II. Meşrutiyetin ilanından sonra dönemin gazetecisi Abdullah Zühdü, Sirkeci Garı’nın 

yakınlarında bir lokantanın bahçesinde gazetecilerle toplanırlar. Ahmet Emin Yalman, “Benim 

gazeteciliğe girmeme vasıta olan Abdullah Zühdü Bey teşebbüsü ele aldı. Bizi Sirkeci garının 

karşısındaki lokantanın bahçesinde akşama doğru topladı. İstibdadın çöktüğüne sansür devrinin 

kapandığına, gazetecilere yeni vazifeler ve mesuliyetler düştüğüne, el ele çalışmak lazım geldiğine 

dair bir konuşma yaptı. Elli kişi kadar vardık. (Osmanlı Matbuat Cemiyeti) adlı bir cemiyetin 

kurulması derhal kararlaştırıldı ve seçimleri yapıldı.”8 diyerek o günleri anlatır.  

 “1908’de Meşrutiyetin ilanının yanı sıra basına uygulanan sansürün de kalkması irili ufaklı 

yüzlerce gazete ve derginin neşri için müsait bir zemin hazırlar. İkinci Meşrutiyet ilk üç buçuk 

yılında 607 gazete ve dergi neşredildiği çoğu kaynaklarda neşredilir.”9 Ahmet İhsan Matbuat 

Hatıralarım’da gazetecilikle ilgisi olmayan herkesin basın dünyasına atıldığından söz eder. “Babıâli 

Caddesi gazetecilik ve muharrirlik noktalarından çok tuhaf manzaralar gösteriyordu. O ne idi? 

Sanki memleketin eli kalem tutanlarının hepsi muharrir oluyordu. Kimin beş on parası varsa, hemen 

bir gazete kurmaya kalkıyordu. Hazır parası olmayanlar evlerini mallarını satıp matbaa ve gazete 

açıyorlardı. İntişara başlayan günlük gazetelerin sayısı elliyi geçmişti; mecmuaların risalelerin 

hesabı yoktu.”10 O günlerde Babıâli Caddesi görülmeye şayandı. Her eli kalem tutan muharrir 

olmuştu. Cebinde beş on kuruşu olan bir gazete çıkarmaya, parası olmayan birçok adamlar da 

evlerini, barklarını, eşyalarını satarak bedeliyle bir matbaa kurup gazete çıkarmaya başladı. Çünkü 

herkes en kolay ve çabuk para kazanmak ve zengin olmak için çarenin gazetecilik olduğunu 

sanıyorlardı.”11 ifadelerini kullanır. 

                                                             
5 Mihran Efendi, matbuatımızın dikkate şayan isimlerinden biridir. Kayseri’de doğmuştur, fakir bir aileye mensuptur. 

Sanayi mektebine girdi. Mürettiplik öğrendi. Bir müddet sonra küçük bir pedal satın aldı., ufak bir matbaa kurdu. İşini 

yavaş yavaş büyüttü. Bkz. Enis Til, Gazeteler ve Gazeteciler, (Haz. İbrahim Şahin), Bilge Yayınları, Ankara, 2004, s.1. 

Mihran Efendi uzun yıllar Sabah  gazetesini yayımladı. 
6 Süleyman Tevfik,  II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Elli Yıllık Hatıralarım, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, 

2011,s.232. 

 
7 Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016,s.82. 

 
8 Ahmet Emin Yalman, Yakın Tarihte Gördüklerim Geçirdiklerim (1888-1918), C1, Yenlik Basımevi, İstanbul, 

1970,s.61. 

9 Necmettin Turinay, “Resimli Kitap ve II. Meşrutiyet Yıllarında Dergiler”, Milli Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

S.38 Şubat, 1983,s.24. 
10 Ahmet İhsan Tokgöz, (Haz. Alpay Kabacalı), Matbuat Hatıralarım (1888-1914) Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul, 2012. 

11 Süleyman Tevfik Özzorluoğlu,, age., s.253. 
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Bu basın çılgınlında mizah dergi ve gazeteleri de yerini alır. Cenap Şahabettin’in mizah 

felsefesiyle ilgili şunları belirtir: “Mizah gazetelerinin zan ve tahmin olunduğundan pek ziyade 

mühim bir vazifesi vardır: Terbiyeye davet etmek ve uyandırmak! Mizah bu vazifesini sopayla, 

yumrukla, kaba vasıtalarla değil, ustura gibi keskin nüktelerle, şeytan tozu gibi biraz yakan, biraz 

kaşındıran ve hafifçe öfkelendiren zarafetlerle başarır. Mizahçının gözü, daima bir tenkit 

mikroskobuna yapışık, durmadan cemiyetin çevresini gözleyip, etrafındakilerin pürüzlerini, aksayan 

kısımlarını, ölçüsüz hareketlerini görecek, şen, şuh ve beliğ bir ifade içinde okuyucularına 

gösterecektir. Hayatın bozuk taraflarına yakalarını kaptıranlar, apaçık değil örtülü bir şekilde 

tavırlarını düzeltmeğe çağıracak. Bazı hallerimiz vardır ki, adliye buna karışamaz, kanuni yol ile bir 

ceza verilemez. İşte mizah gazetesi bu kusurlara karşı kurulmuş bir darağacıdır. Böyle hareketlerde 

bulunmaya kalkışanları mizahla uğraşanların kalem ve fırçaları meydana kor ve umumun kahkasını 

kırbaçlar… Mizah gazeteleri büyük dalgınları dürter, ‘Efendi kendine gel!’ der.”12  

19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan mizah basını II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte 

hareketlilik kazanır. “Türkiye’de mizah dergilerinin gelişim çizgisini üç dönemde ele almak 

mümkündür. 1870-1876 yılları arasını kapsayan; sözlü mizah unsurlarının şekillendirdiği ve 

“Osmanlı mizahı” olarak adlandırılan birinci dönem. Otuz yıllık suskunluğun ardından yayın 

hayatına geri dönen dergilerin II. Meşrutiyet’in ilanı ile Batı tarzı karikatürü sözlü mizah unsurları 

ile harmanlayarak kullandıkları ikinci dönem. Cumhuriyet sonrası çizgi ağırlıklı mizahın sözlü 

mizah unsurları karşısında başat konumda yer aldığı üçüncü dönem.”13 (Demirkol,2016: 142) 

Mizah gazetelerin en önemli malzemesi günlük hayattır, günlük hayatta meydana gelen 

tuhaf, gülünç ya da eleştirel durumları mizahi bir tarzda işleyerek mesaj vermeyi amaçlar. II. 

Meşrutiyet döneminin başlıca mizah dergileri şunlardır: Karagöz (1908), Tasvir-i Hayal (1908), 

Hacivat (1908), Kalem (1908), Dalkavuk (1908), Davul (1908), Boşboğaz ile Güllabi (1908), Eşref 

(1909), Yeni Geveze (1910), Alafranga (1910), Eşşek (1910) ve Cem (1910). II. Meşrutiyet 

Döneminde basılan diğer mizah dergisi Cingöz’dür. Cingöz’ün ömrü kısa olur, sadece yedi sayı 

çıkar.  

Cingöz Gazetesi 

Yedi sayı olarak yayımlanan Cingöz, dört sayfa, üç sütundan oluşur. Yedi sayısında da 

imtiyaz sahibinin, sermuharririn ve abonelik şartların değişmediği görülür. Cingöz’ün ilk sayısında, 

ilk sayfasında numara:1, 12 Şaban 1326 Salı /26 Ağustos 1324 birinci sene ibaresi bulunur. Resimli 

olan serlevhanın altında “siyasetten, edebiyattan, letâiften hâsıl her şeyden bahs olarak haftada iki 

defa neşr olunur. Musavver Osmanlı gazetesidir.” yazısından sonra gazetenin imtiyaz sahibi, ücreti, 

abonelik şartları hakkında bilgiler verilir. İmtiyaz sahibi, Karesi “Şems” gazetesi sahibi Seyyid 

Hasan, Ser-i muharriri: Muhammed Asaf’tır. Mahal-i idaresi, Babıâli caddesinde “Şems” 

kütübhanesi, fiyatı ise 20 paredir.  

“Abonelik bedeli: 

Dersaâdet için seneliği 40 kuruş 

Vilâyet için seneliği 50 kuruş 

Memâlik-i ecnebiyye için seneliği 60”14 

Cingöz’ün ilk sayısında “İfade-i Mahsûsa” adlı bölümde  “Şimdilik haftada iki defa 

neşredilecek olan (Cingöz); siyasetten, edebiyattan, letâiften, hâsıl her şeyden bahs edecektir. Ne 

türlü bir teşebbüs olursa olsun onun tahtında mutlaka bir maksûd olacağı şüphesizdir. Bizim dahi şu 

gazeteyi neşr etmekten maksadımız; sâye-i hürriyette hem elimizden geldiği kadar hizmet etmek, 

hem de te’min-i menfaat eylemektir. Daha doğrusu çalışmak ve bu sa’y ve gayretimiz mukabili beş 

on kuruş kazanmaktır. Evet; beş on kuruş… Çünkü erbâb-ı insâf; bugün matbaa, makine, kağıt 

piyasasındaki az çok terfi-i fiyattan dolayı gazete neşr etmek için ne mertebe fedakârlık ihtiyar 

                                                             
12 Deniz Elif Yavalar, “Bir Muhalif Mizah Dergisi Olarak Taş”, İNİF E-DERGİ, Kasım 2018, 3(2), 25-48, s.28. 

13 Gökhan Demirkol, “Türkiye’nin İlk Türkçe Mizah Dergisi: Terakki”, Akademik Bakış C.10, S.19 Kış 2016, s.142. 

 
14 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.1. 
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edildiğini takdir ederler; bir de (Cingöz’ün nefâset-i tab’ına göre  cüz’i bir fiyat vâzı’ ettiğimizi 

nazar-ı dikkate alırlarsa (Cingöz)den pek büyük menfaat beklemediğimizi takdîr ederler. Şimdiye 

kadar pek çok âsâr-ı nefise neşr etmiş ve bu sûretle ‘umumun mazhar-ı hüsn-ü teveccühü olmuş 

olan (Şems Kütüphanesi) inşâllah bu teşebbüste de hüsn-ü teveccühe-i ‘umumiye-i celbe muvaffak 

olur.” şeklinde okuyucuya Cingöz’ü neden yayımladıklarını, maksatlarının ne olduğunu ve 

matbaadaki kağıdın, mürekkebin ücretini karşılayabilmek için bu fiyatı belirlediklerini  açıklayarak 

kendilerini tanıtırlar.  

 

Diğer Gazetelerden Yapılan Alıntılar 

 

Cingöz gazetesi zaman zaman başka gazetelerden de alıntılar yapar. Birinci sayının birinci 

sayfasında Selanik’te yayımlanan Zıpır’da şöyle bir alıntıya rastlanılır.  

    

“-Yahu. Sen de bizim gibi otursana…. 

- Ben sizin gibi budala mıyım; hava almak lazım… 

- Doğru ama, bazen rüzgâr sert eser!..” 15 

 

 

Muhavereler 

Cingöz’de “Cingöz-Komik” adlı muhaverelerde Cingöz ile arkadaşı Komik sohbet 

ederlerken devrin, devletin, Babıâli’nin meselelerini eleştirel bir dille ve mizahi bir tarzda ifade 

ederler. Cingöz’ün birinci sayısının birinci sayfasındaki muhaverelerinde Babıâli dilinin anlaşılmaz 

olduğunu, halkın dahi anlamadığını konuşurlar. Sonrasında II. Meşrutiyet’in ilanının iyi olduğunu 

aksi takdirde Rumeli’nin bile elden gideceğini belirtir. Bu muhavere bölümüne bazen Zuhurî de 

katılır.  

“ (Cingöz)ün bir de (komik) refîki vardır. Ara sıra tatlı musâhabelere dalarlar. İşte yine musâhabeye 

koyuldular:  

Komik- Birader! Elinde dürbün nereye bakıyorsun? 

Cingöz- Gözümün alabildiği yere… 

Komik- Ortalıkta ne görüyorsun? 

Cingöz- Sanki bilmiyormuş gibi soruyorsun. Sen ne görüyorsan ben de onu görüyorum. 

Komik- Hayır, efendim ne demek istediğimi anlamadın! 

Cingöz- Niçin anlamayım. Ben her şeyi anlarım. 

Komik- İşte şimdi yalan söyledin. Hani ya geçen gün ne diyordun? 

Cingöz- Ne diyordum? 

Komik- Ben her şeyi anlarım ama Babıâli lisanını bir türlü anlayamıyorum diyen sen değil miydin? 

Cingöz - Şimdi anladım. Babıâli usûl-i kitâbeti denilen muammayı garibden bahs ediyorsun öyle 

mi? 

Komik - Ha şunu bileydin... 

Cingöz - A benim sevgili Komikim. o lisânı benim gibi pek çokları da anlamaz. 

Komik - Demek o kadar ince bir lisân? 

Cingöz -İnceliği, kalınlığı, nazikliği, kabalığı yok... Adeta deli saçması... 

Komik - Deli saçmasıyla iş olur mu? 

Cingöz - Ne gibi iş? 

Komik - Öyle ya!  Hep o mazbatalar bir kararı muhtevî değil mi?”16 

Cingöz devletin, milletin gidişatıyla ilgili karamsar bir tablo çizerken, Komik, onu dengeleyici, 

olumlu bir tavır takınır. 

“Komik - Darılma ama pek bedbînsin! 

Cingöz - Niçin bedbîn olayım? Hakikat-i hâl meydanda... 

                                                             
15 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.1 
16 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.1 
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Komik - Meydanda sanki ne var? Herkes zevkinde, sefasında... Tiyatrolar, konserler, müzikalar, 

alkışlar…  Herkes buralarda eğlenmekte, geziyor, gülüyor. 

Cingöz - Gülenlere değil, bir kere de ağlayanlara, düşünenlere bak! 

Komik - Ağlayanlar kimdir ki?”17 

 

Roman 

Cingöz’de Şadiye adlı Muhammed Asaf’a ait roman tefrika edilir. Romanın birinci 

bölümünde “Cingöz’ün Milli Romanı: Şadiye” başlığı bulunur. Şadiye’nin ilk bölümünden: 

“Hani ya beyaz  boyalı koca vapur yok mu? İşte o vapur üstümüze doğru gelmesin mi? Ah hanım. 

Rahmetli Hanım ninem de o gün yanımda. İhtiyar kadın, denizden zaten o kadar korkar idi ki… Bir 

de o koca vapur üstümüze gelirse ne olur? Bereket versin bizim kaptan vapuru çevirdi yahut öbür 

vapur mu üstümüze gelmedi.  Ne oldu bilmem. Fakat kâfirin öyle bir dalgası var ki bizim vapuru 

şöyle top gibi fırlattı. Adeta beşik gibi sallanmaya başladık Zavallı hanımın nineciğimin beti benzi 

attı. Din tazelemeye başladı. Korkulmayacak şey değil ki... “18 

 

Haberler 

Bu bölümde İstanbul’da yapılacak eğlenceler, programlar hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. 

Cingöz’ün birinci sayısından bir örnek: 

“Sarıyer’den vukua bulan işarete nazaran Sarıyer genç Külhanbeyi Kulübü tarafından Ağustos’un 

29. Cuma günü Büyükdere’de bendeler yolunda (Gülmezin Bahçesi)nde bir konser tertib 

edilecektir. Mezkûr konsere pek çok hovarda, kabadayı, çapkın, bıçkın, fiyakacı, afici, semaiyeci, 

manici, destancı iştirak edeceği gibi zurnacı Memiş ve Kıranatacı Şahin dahi iki nazenin kıbtî kızı 

ile hazır bulunacaktır.19 

 

Gazetenin ikinci sayısında da güreş haberi bulunur.  

“Sarıyer’de 

Ceviz altında önümüzdeki pazartesi günü mükemmel bir pehlivan güreşi var. Tavsiye ederiz, 

gidiniz!”20 

 

Şehir Mektupları 

Cingöz’de Şehir Mektupları bölümünü başyazar Muhammed Asaf yazar. Bu başlık altında 

yayımlanan yazılarda, İstanbul’da tanık olduğu gündelik hayat, şehrin sorunları mizahi bir dille 

anlatılır. 

“Ne yazayım? Nereden bahsedeyim? Üfürükçü Ebu'lhüdâdan, Basurcu Âgâh’dan, fidye-i 

necât vererek tahlîs-i garîbân eden paşalardan, her ağızda dolaşan hafiyelerden, devâirin tensikât 

işlerinden, tiyatro, konser biletlerini zorla vermeye çalışan muaccizlerden artık gına geldi. Fakat ne 

yazayım? Yazacak şey mi yok?”21 cümlesiyle başlar.  

Cingöz’ün ikinci sayısındaki “Şehir Mektupları” bölümünden: 

“Akşam saat ona yaklaşmış. Üç, dört dakika var. Onu on geçeye yetişmek istiyorum. Eğer 

yetişebilirsem on bir buçukta Büyükdere’deyim. Akşamüstü Artagi’nin Gazinosu boş oluyor. Hafif 

esen rüzgâra karşı tuvaletlerin envâ’ içinde şebboy, menekşe, leylak, yasemen râyihalarıyla sermest; 

narin sevimli minyon çehrelerin; tatlı bakışlı güzel gözlerin ihsas eylediği tesir-i amîk ile mahsûs 

olarak orada imrâr edeceğim.”22 

Gazetenin üçüncü sayısındaki “Şehir Mektupları” bölümünden: 

“Bilmem tanır mısınız? Ekseriya köprünün Üsküdar iskelesi cihetinde bulunur. Bazen de Şirket-i 

Hayriye’nin bilet gişeleri önünde arz-endâm-ı zarâfet ederdi. 

                                                             
17 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.1 
18 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 30 Ağustos 1324, S.2, s.2. 
19 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.3. 
20 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 30 Ağustos 1324, S.2, s.4 
21  Cingöz, Asuduryan Matbaası, 26 Ağustos 1324, S.1, s.3. 
22 Cingöz, Asuduryan Matbaası, 30 Ağustos 1324, S.2, s.2. 
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Aman! O.  Ne şekil ve kıyafet. O. Ne tenâsüb-ü endâmdır. Yusyuvarlak bir boy. Koca bir kafa. İri 

gözler. Beyaz kettan [keten] elbise. Kıpkırmızı bir fes… Reftâr. Yürümekle yuvarlanmak arasında 

bir tavr-ı acayib. Çantanızı çıkarıp bilet gişesine yaklaştınız mı? O da yanınıza yaklaşır garip birisi. 

Tuhaf bir tarz-ı telaffuzu vardır. Sulanmak ile hırnaşmanın imtizacından mütehassıl bir eda ile: 

-Üsküdar’a gideceğim. Param yok bana bilet al! 

Diye yapışır. Kurtulabilirseniz… Kurtulamazsanız bir bilet alırsınız!”23 

Gazetede yayımlanan ve devleti eleştiren yazılarında sivri bir dil kullanmayı ihmal etmez.  “Şura-yı 

Devlet Rezâleti” başlığıyla yazılan bölümde:  

Öyle bir tensikat ki değme gitsin! Bir oo Reis Tevfik Paşa’ya, bir oo tensikât encümenine, bir oo 

devr-i istibdadın o köhne enkazına! Daha böyle rezâlet, böyle haksızlık, böyle adaletsizlik 

görmedik. Ne diyelim? Zulmün topu var, güllesi var, kalesi varsa Hakk’ın da bu gülmez kulu, 

dönmez yüzü vardır.”24 

Cingöz’ün 3. sayısında birinci sayfasında “Nezaretler, Gazeteler” başlıklı yazıda ağır bir 

eleştiri bulunur.  

 

Sonuç 

 

II. Meşrutiyet‟in ilanı, Türk basını açısından yeni bir dönem açılmasına sebep olur. 

Özgürlük ortamında her gün yeni gazete ve dergiler ortaya çıksa da bunların birçoğu uzun ömürlü 

olmaz. Muhammed Asaf’ın başyazarlığı yaptığı Cingöz gazetesi de kısa ömürlü olan gazeteler 

arasında yerini alır. Eleştirel bir dille dönemin hem günlük hem de devletin işleyişiyle ilgili konuları 

işler. Şehir Mektupları bölümünde ise Muhammed Asaf’ın İstanbul’daki gündelik hayatla ilgili 

izlenimini verir. Ayrıca Şadiye adlı roman da gazetede tefrika edilir. Ayrıca İstanbul’daki eğlence, 

tiyatro, güreş gibi programlar hakkında da bilgiler verilir. Cingöz ve Komik tiplemeleri ise 

geleneksel tiyatro oyunlarındaki Kavuklu Pişekar tiplemeleriyle benzerlik gösterir.  
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ÖZET 
Kavramsallaştırılmış dil birimlerinden olan deyimlerin yapısal-gramer sınıflandırılmasında iki 

yaklaşım yaygındır. Bölgünün birinci kısmını kelime grubu şeklinde olan deyimler, ikinci kısmını 

ise cümle şeklinde olan deyimler oluşturmaktadır. Çağdaş dilcilikte cümle şeklinde olan deyimlerin 

atasözü, vecize vb. ifadeleri kapsadığı belirtilmiştir. Dilcilikte bu kavramlar hem de paremiya (kalıp 

ifadeler) terimi ile gösterilmektedir. Kanaatimizce, tüm atasözlerini paremiya gibi düşünmek 

olumlu yaklaşım değildir. Çünkü dilimizde atasözlerinin hepsi öğüt, nasihat bildirmemektedir. Halk 

deyimlerinin çoğu kontekst (bağlam) gereğince herhangi bir fikre ilişkiyi belirtir, bazen olumluluk 

veya olumsuzluk bildirir. Fikrimizce, sırf  paremiyalar derken bu olguyu dikkate almak gerekir. 

Bilindiği gibi onomastik konseptin ilk gelişme yeri kolektif ve bireysel tefekkürdür. O, 

tefekkürde insanın özel isimlerde belirtilmiş ve semantik modellerde tipikleştirilmiş gerçek 

nesnelerin genel ve özel düşüncelerini yansıtır. Onun farklı şekilde yansıması özel önem taşıyan 

manevi değerlerin insan tefekküründe inikâsı  ve onomastik birimlerde ifade edilmiş spesifik 

özelliklerin yardımıyla oluşur. Bu açıdan paremiyalarda yansıyan önemli meselelerden biri 

birleşenlerde kullanılan onomastik birimlerdir ki, bunların da anlamının arkasında çeşitli konseptler 

gizlenir. Bu onomastik birimler içerisinde paremiyalarda daha çok şahıs, yer, su adları vb. geçiyor. 

Örn.:  antroponim: Nadirʼi tahtta görüb, Süleymanʼı kundakta; Ağanezerʼem, böyle gezerem; Bu 

yerde Garibʼi ağlamak tuttu; Fatıʼya tuman çıkmaz (olmaz); Mus mus deyince Mustafa de vb.; 

toponimi: Burda vurar kılıcı, Halepʼte oynar ucu; Kelle paça suyundan ötürü Hövsanʼa gider; 

Merend ölüsüne dönmüş; Mekkeʼden gelen ben, haber veren bu; Roma papazından daha çok 

katolik olmuş; su adları: Aras aşığındandır, Kura topuğundan vb.   

Örneklerden de görüldüğü gibi, paremiyalarda kullanılan onomastik birimlerin arkasında 

çeşitli konseptler gizlenir ki, bu onomastik birimler aracılığıyla bize gereken konsept geliştirilerek 

adresata (karşıdakı kişiye) iletilir. Bu mekanizma öyle kurulmuştur ki, onomastik birimin arkasında 

gizlenen veya onun aracılığıyla şekillenen tüm konseptler değil, sadece metne ve amaca uygun olan 

veya bilgiyi verene gereken konseptler iletilir, diğerleri ise genel nesneden silinir.  

 

Anahtar kelimeler: Azerbaycan Türkçesi, Deyimler, Atasözleri, Onomastik Birimler, Dil 

Özellikleri  

 

 

 

  Dil millȋ ruhun, millȋ ideolojinin ve millȋ düşüncenin aynasıdır. Dil yalnızca halkın ideolojisinin 

değil, hem de halkın kendisinin oluşmasında da önemli rol oynamaktadır. Dünyaca ünlü Alman 

dilcisi V.Humbolt da halkın manevi özelliklerinin onun taşıyıcılarının bakış açısının dilde ifade 

edildiğini göstermiştir. Halkın manevi özelliği ve dilin yapısının çok derin köklerle birbirine bağlı 

olduğunu, dilin halkın ruhunun dış tezahürü, ruhu, ruhunun ise onun dili olduğunu iddia eden 

V.Humbolt insanı kapsayan gerçekliğin ve çevrenin dille koşullandığını, dilin görüşmeler üzerinde 

tam hakim olduğunu bildirmiştir. Bu anlamda Azerbaycan Türkçesinin deyimleri - frazeoloji 

birimleri dilimizin ve halkımızın tarihi hakkında önemli olguların ortaya çıkarılması açısından 

büyük önem taşımaktadır. 

Kavramsallaştırılmış dil birimlerinden olan deyimlerin yapısal-gramer sınıflandırılmasında 

iki yaklaşım yaygındır. Bölgünün birinci kısmını kelime grubu şeklinde olan deyimler, ikinci 
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kısmını ise cümle şeklinde olan deyimler oluşturmaktadır. Çağdaş dilcilikte cümle şeklinde olan 

deyimlerin atasözü, vecize vb. ifadeleri kapsadığı belirtilmiştir. Dilcilikte bu kavramlar hem de 

paremiya (kalıp ifadeler) terimi ile gösterilmektedir. Kanaatimizce, tüm atasözlerini paremiya gibi 

düşünmek olumlu yaklaşım değildir. Çünkü dilimizde atasözlerinin hepsi öğüt, nasihat 

bildirmemektedir. Halk deyimlerinin çoğu kontekst (bağlam) gereğince herhangi bir fikre ilişkiyi 

belirtir, bazen olumluluk veya olumsuzluk bildirir. Fikrimizce, sırf  paremiyalar derken bu olguyu 

dikkate almak gerekir. 

Her bir paremiya nice yüzyıllar arkasından günümüze uzanan ince teller gibi gerilmiştir; ani 

titremeden, hafif bir temastan mensup olduğu halkın kaderi, maddi-manevi refahı hakkında sayısız 

hikayeler söylemeye kadirdir. Paremiya öncelikle, kendi adil ruhuyla şüurlara hakimdir. Onun 

aksiomatik özellik taşıması hüküm seviyesinde belirtilen mantıksal fikrin büyük genelleştiricilik 

gücü ile ilgilidir. Bu “genellik” çeşitli nesiller tarafından yapılmış, metlebin - içeriğin anlaşılır ve 

serrast ifade seviyesine göre en son noktaya ulaşmış, kristalleşmiş genelliktir.  

Aksoy’a göre “atasözleri ve deyimler toplumbilim, ruhbilim, eğitbilim, ekonomi, felsefe, tarih, 

ahlak, folklor gibi birçok konuyu ilgilendiren ve birçok yönden inceleme konusu edilmeye değer 

olan ulusal varlıklar olup deyiş güzelliği, anlatım gücü, kavram zenginliği bakımından pek önemli 

dil yapılarıdır” (Seçkin, 2013: 174). Soykut’a göre de “atasözleri, yüzyıllar boyunca yaşanmış veya 

rastlanmış, müşahede edilmiş sayısız ve birbirinden farklı olayları değerlendiren, onları ayrı ayrı 

klişeler hâline getirerek sınıflandıran, nihayet dedelerden torunlarına intikal eden özlü sözlerdir” 

(174).  

Atasözlerinin mecazi manaya, mazmuna ve çok anlamlılığa göre tasnifi ilkesi bazen yanlış 

bir yaklaşım olarak gösterilir. Çünkü sözkonusu paremiya neredeyse tamamen mecazi anlam ve 

içerik üzerinde kuruluyor. Sırf mecazi içerik üzerinde kurulan, daha doğrusu, kendi içerisinde 

deyim aktarımından oluşan ve bu yüzden de hiç bir durumda harfi anlamda kavranmayan atasözleri 

tüm dönemlerde millȋ tefekkürle yoğun şekilde bağlanan bir sistem olarak halk dilinin canlılığını 

tüm imkanları ile yansıtmaktadır. Prof. Dr. S.Caferovʼun da belirttiği gibi, “hemen hemen tüm 

atasözü hayatȋ olaylarla ilgili olarak ortaya çıkar ve zaman geçtikçe, daha doğrusu, kendi 

kökeninden uzaklaştıkça soyutlaşır, genelleşir ve kendi gerçek anlamını tamamen kaybedir” 

(Caferov, 2007: 104).  

Bu açıdan yaklaştıkta tüm ata sözlerini paremiya gibi düşünmek olumlu değildir. Çünkü 

dilimizde atasözlerinin hepsi öğüt, nasihat bildirmiyor. Halk deyimlerinin çoğu metnin gereğine 

göre herhangi bir fikre ilişki belirtiyor, yeri geldikçe olumluluk veya olumsuzluk anlamı sergiliyor. 

Kanaatimizce sırf paremiya derken işte bunları dikkate almak gerekir. Örn.: Ele söz danışırsan ki, 

pişmiş tavuğun gülmeği gelir. O, ele bir oğuldur ki, çayda balık yan gider. Eri döymüş avradı it de 

tuttu bir yandan.  

Aslında bazı dilciler atasözlerini, paremiyaları, genel olarak cümle şeklinde olan ifadeleri 

deyimlerden ayrı birimler olarak değerlendirmişler. Bilim adamlarının bu konudaki gorüşleri henüz 

netleşmiş değildir. H.Bayramovʼa göre atasözü ve paremiyaların deyimlerle - frazeoloji birimlerle 

hiç bir ilişkisi yoktur (Bayramov, 1987: 36). Z.Elizadeʼnin kanaatince atasözü ve deyimler 

karakteristik özelliklerine göre deyimlerin bir katmanını oluşturur ve bu bahse dahil edilmelidir 

(Elizade, 1980: 89). G.Meherremli ve R.İsmayılovʼun ortak yazarı oldukları sözlükte gösterilmiştir 

ki, “dilcilikte cümle şeklinde mevcut olan deyimlere paremiya denir. Birçok atasözleri paremiyadır 

(Meherremli, İsmayılov, 2015: 9).  

Paremiyalar söz grubu, basit ve bileşik cümle şeklinde olabiliyor. Cümle şeklinde olan kalıp 

ifadeler iki türdür: basit cümle yapısında olanlar ve birleşik cümle yapısında olanlar. Basit cümle 

yapısında olan paremiyalar gramer açıdan farklı yapılara sahiptir. Onların bazısı cümlenin esas 

üyelerinin – özne ve yüklemin yardımı ile oluşuyor. Örn.: Anası namaz üste imiş; Allah verdiği canı 

ala bilmir; Bu hamur hele çok su aparacak;  Gözel ağa gözel idi, bu yandan da vurup çiçek (çiban) 

çıkarttı; Köprü çaydan yan (uzak) düşüp; Sesi özüne hoş gelir vb.  

Basit cümle yapısında olan bazı paremiyalar öznesi bırakılmış belirli şahısta olan cümle 

yapısındadır. Örn.: Handan gelmiş nökerem, dinme, dişlerini dökerem; Özüme yer eylerem, gör 

sana neylerem; İtle dostluk et, çomağı yere koyma; Kaş düzelttiğin yerde vurup göz çıkardın; Çay 
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gelmemiş çırmanır; Çaya susuz aparıp susuz getirer; Diriden pay umur, ölüden de;  Tavşana kaç 

deyir, tazıya tut; Yemek yeyende pişiyin gözünü bağlayır; Yetene yetir, yetmeyene taş atır; Kaşıkla 

verir, çömçe ile başından vurur vb.  

Paremiyaların bir kısmı ise birleşik cümle şeklindedir. Bunların bazıları bağımsız, bazıları 

ise bağımlı birleşik cümle yapısındadır. Bağımsız birleşik cümle yapılı paremiyaların bileşenleri 

çeşitli anlam ilişkileri ve gramer araçlarla birbirine bağlanır. Böyle paremiyaların çoğu karşılaştırma 

bağlacı ile bağlanıp, karşılaştırma-mukayese içeriği belirtiyor. Örn.: Dadanmısan dolmaya, o da bir 

gün olmaya; Keçi can hayında, kasap piy aktarır; Doşap alıp, bal çıkıp; Kapıdan kovursan, 

bacadan girir; Kebap iyine gelmişti, gördü eşek dağlayırlar.  

Bağımlı birleşik cümle şeklinde olan paremiyalar bileşenler arasındaki gramer ilişkiden 

dolayı farklı yapıya sahiptir. Yaptığımız gözlemler şunu gösteriyor ki, böyle paremiyalar daha çok 

ya şart ya da zarf yan cümlesi yapısındadır. Örn.: Desen, pazarın itleri de nişan verir (şart yan 

cümlesi);  Han ile pilav yemir ki, bıyıkı yağa batar; Değirmanın boğazından (gözünden) ölü salsan, 

diri çıkar; Mescidin kapısı açıktır, itin abırına ne gelip; Üstüne diri ilan salsan, yerinde terpenmez; 

Külek hansı yana esse, o yana esir; Sakalım yoktur, sözüm ötmür (zarf yan cümlesi).   

Atasözü ve deyimlerin çıkış noktasında birçoğunun kim olduğu bilinen kişi adları, bu sözler 

halka mal olduktan sonra kimliklerini kaybedebilir. Böyle olsa da dili kullananlar bu kişileri 

yaşamış olarak kabul ederler. Yaşanmışlık, inandırıcılık ve gerçekliğin de vurgulayıcısıdır 

(Türkmen, 2009: 101).  Atasözü ve deyimlerdeki kişi adları üzerinde daha önce Kerim Yund 

durmuştur. “Atasözlerimizde Kişi Adları” (Yund 1967) başlıklı yazıya Yund, “Türk atasözleri 

deyimleri çok çeşitli yönlerde işlenip değerlendirilmek ister. Şinasi’den beri bilerek üzerinde 

durulan ve derlenen atasözlerimiz yer altından henüz çıkarılan bir maden gibidir. Bunu arıtmak 

bilim işığı altında işlemek ve duyğuyu arttırıcı yönlerini açığa çıkarmak gereklidir” (Yund, 1967: 

18) 

Bilindiği gibi onomastik kavramın ilk gelişme yeri kolektif ve bireysel tefekkürdür. O, 

tefekkürde insanın özel isimlerde belirtilmiş ve semantik modellerde tipikleştirilmiş gerçek 

nesnelerin genel ve özel düşüncelerini yansıtır. Onun farklı şekilde yansıması özel önem taşıyan 

manevi değerlerin insan tefekküründe inikâsı  ve onomastik birimlerde ifade edilmiş spesifik 

özelliklerin yardımıyla oluşur (Mahmudova, 2009: 56). Bu açıdan paremiyalarda yansıyan önemli 

meselelerden biri birleşenlerde kullanılan onomastik birimlerdir ki, bunların da anlamının arkasında 

çeşitli konseptler gizlenir. Bu onomastik birimler içerisinde paremiyalarda daha çok şahıs, yer, su 

adları vb. geçiyor. Örn.:  antroponim: Nadirʼi tahtta görüb, Süleymanʼı kundakta; Ağanezerʼem, 

böyle gezerem; Bu yerde Garibʼi ağlamak tuttu; Fatıʼya tuman çıkmaz (olmaz); Mus mus deyince 

Mustafa de vb.; toponimi: Burda vurar kılıcı, Halepʼte oynar ucu; Kelle paça suyundan ötürü 

Hövsanʼa gider; Merend ölüsüne dönmüş; Mekkeʼden gelen ben, haber veren bu; Roma 

papazından daha çok katolik olmuş; su adları: Aras aşığındandır, Kura topuğundan vb. 

Bedii uslupta, özellikle, karakterlerin dilinde konuşma üslubuna uygun olarak deyimlerden, 

atasözlerinden yaygın şekilde kullanılır ki, sözlü halk edebiyatımızın şiirsel onomastiğine mahsus 

esas hususlar burada yansımaktadır: Çünkü oldun değirmenci, çağır gelsin den Köroğlu; Adın nedir, 

Daşdemir, yumşalısan, yumşalı;  Alisi deli, Velisi deli, kırılmışın hepsi deli; O, halis Köroğlu 

delisidir, bir çatması eksiktir vb.   

Onomastik konsept insanın ansiklopedik ve dil biliklerinin onların (özel isimlerin) 

semantiğini belirleyen, belirli bilgiler çerçevesinde kesin şekilde idrak sağlayan, dayanaklı ve 

muhafazakâr yapıya sahip dil birimidir. Şöyle ki, onomastik kavram somut iletişim için güncel olan 

düşünülmüş, verballeşmiş onomastik araçlara dayanır. Bu ise onların kullanımını özetlemekte ve 

herkese tanıtmaktadır. Sadece bir kısım onomastik konseptler kişisel tefekküre ait oldukları için 

anlamları dayanaksızdır.  

Örneklerden de görüldüğü gibi, paremiyalarda kullanılan onomastik birimlerin arkasında 

çeşitli konseptler gizlenir ki, bu onomastik birimler aracılığıyla bize gereken konsept geliştirilerek 

adresata (karşıdakı kişiye) iletilir. Bu mekanizma öyle kurulmuştur ki, onomastik birimin arkasında 

gizlenen veya onun aracılığıyla şekillenen tüm konseptler değil, sadece metne ve amaca uygun olan 

veya bilgiyi verene gereken konseptler iletilir, diğerleri ise genel nesneden silinir. Bu sürecin 
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gerçekleşmesi için birkaç kognitif mekanizma (ilişkilendirme, kurulma, gelişme) devreye giriyor. 

Koordinasyon aracılığıyla gerçek olayla onomastik birimin aktarabileceği konseptlerden gerekeni 

arasında ilişki yaratılır. Bu ilişki ismin gizlediği diğer konseptleri tamamen gizliyor. “Uygulama” 

kognitif mekanizması gereken konseptin ulaşmayan belirtilerini kurtarmak için yardımcı oluyor. 

 “Gelişme” kognitif mekanizması ise sunulan konseptin adresatın hafızasında mazmun ve 

anlam bakımından daha da genişlemesine ve güçlenmesine yardımcı oluyor. Oğuz grubu Türk 

lehçelerinin ata sözlerindeki onomastik alanının kognitif – kavramsal - üslubȋ analizi onomastik 

birimlerin kendilerinde çeşitli kavramsal-üslubȋ anlamları taşıyan nüve olduğunu söylemeye olanak 

sağlıyor. Her onomastik birim, türüne uygun olarak kendinde farklı konseptleri birleştirir ki, bu 

kognitif konseptlere tarih, edebiyat, siyaset, din, ekonomi aittir. Belirtilen kognitif konseptler 

atasözlerindeki çeşitli onomastik birimler aracılığıyla etkin hale geliyor ki, onların esasında da 

onomastik birimin nüve yapısı oluşuyor.  

Antroponimin kognitif nüvesini oluşturan kognitif içerikler - din, tarih, bilim, kültür ve 

ekonomidir. 

Kültürel kognitif bağlamını aktivleştiren antroponimler: Molla Penah Vagif, Molla 

Nasreddin, Kel, Köse, Aldar Köse, Köroğlu vb. Örneğin: Her okuyan Molla Penah olmaz; Kosa 

gitmişti sakal getirmeğe, bıyığını da üstelik koydu; Türkiye Türkçesinde: Pinti Hamit cimri vb.  

Bilimsel kognitif bağlamda biz Kuranʼda da adı geçen, bilgili bir kişi olarak bilinen Lokman 

ve Eflatun adı ile karşılaşıyoruz. Örn.: Çaresiz derde Loğman da acizdir; Hikmeti Loğman 

ağzından;  Türkiye Türkçesinde: Ĥikmeti Loķmān’dan śor!; Lokman Hekim gelse çare bulunmaz 

vb.  

Tarihȋ kognitif bağlam ise Nadir Şah, Çar Nikolay, Şah Abbas, Ertuğrul, Marko Paşa, Deli 

Mustafa, Sultan Süleyman, Hacı Emmin, Malkoçoğlu, Mahtumkulu antroponimleri aracılığıyla 

aktifleşiyor. Örn.: Nadirʼi tahtta görüp, Nikolayʼı kundakta; Şah Abbasʼa yaradı, keçel Abbasʼa 

yaramadı?!; Türkiye Türkçesinde: Çal çoban, çal. Senin de Ertuğrul gimi oğlun mu öldi, Sıvas gimi 

galan mı gitti?; Derdini Marko Paşaya anlat; Felek Deli Mustafaʼya yar olmadı; Dünya Sultan 

Süleymanʼa bile kalmamış; Hak söze Hacı Emmin de bir şey demez;  İp ucu vermez Malkoçoğludur 

vb.  

Dinȋ kognitif bağlam ise Nuh, Ali, Hızır Nebi, Hızır İlyas, İsa, Muhammed, Musa 

antroponimleri aracılığıyla oluşur.  Örn.: Arvad tufanı başlayanda, Nuhʼun tufanı yaddan çıkar;  El 

tutmak Aliʼden kalıp; Ne derin suya gir ne Hıdır Nebiʼyi çağır; Ne derin suya gir ne Hıdır İlyasʼı 

çağır; Türkiye Türkçesinde: İsaʼyı küstürdü Muhammetʼi memnun edemedi; Hem İsaʼyı hem de 

Musaʼyı memnun edir; Her Firavunʼun bir Musaʼsı olur vb.  

Artık birkaç asırlardır ki, “Köroğlu” antroponimi Azerbaycan halkının hem bedii dilinde 

hem de halk dilinde kahramanlık, mertlik, yiğitlik, “Hamza” şahıs adı ise hile, yalancılık, fitne 

remzine dönüşmüştür. Folklorumuzda “Köroğlu” antroponimi ile ilgili rivayetler, efsaneler, 

atasözleri, bilmeceler, örnekler oluşsa da, bedii dilimizde hiçbir karaktere “Köroğlu” adı 

verilmemiştir, bu da daha çok adın duygusallığı ile ilgilidir. Örn.: Çünkü oldun değirmenci, çağır 

gelsin den Köroğlu.  

XIX. yüzyılın ikinci yarısında hemen hemen tüm yazarlarımızın bedii dilinde klasik 

edebiyatımızda, sözlü halk edebiyatında - destanlarda, masallarda, atasözlerinde rastlanan 

lakaplardan üslubȋ araç olarak kullanılmıştır. Klasik edebiyattan ve sözlü halk edebiyatından 

alınarak kullanılan lakaplar benzetme niteliklidir. Ünlü yazarlarımız bedii dilde sıkça folklorda ve 

klasik edebiyatımızda rastlanan çeşitli karakterlerin lakaplarından da üslubȋ araç olarak 

kullanmışlardır. Seven bir ȃşığın - Bayramʼın (“Hekayeti-Hırs-Kuldurbasan”) ifadesinde şöyle 

antroponimlerden birini duymaktayız: “Az kala deli divane olup Mecnun gibi dağa-taşa düşem”.  

Saadetʼin (“Müsibeti-Fahruddin”) aşkı yolunda ölüme giden Cihangir bey de kendini 

Mecnunʼa benzetiyor: “Gerek Fahruddin aradan çıkarıla, yoksa yalınayak, başı açık, derelerde, 

tepelerde Mecnunam ki, Mecnun. Tamam el-oba benim adımı Mecnun koymuş. Elbette ben 

divaneyim, hergah divane olmasaydım, Saadetʼe teeşşük yetirmezdim”. Hizmetci Yetere ȃşık olan 

Hacı Kanber (“Yağıştan çktık, Yağmura Düştük”) der: “Allahtan gizlin değil, bendeden ne gizlin, 

dehi tab-takatım kesiliptir, aşikȃr olmuşam Mecnun”.  
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Yer adlarının nüvesini oluşturan kognitif bağlamlar antroponimin kognitif kontekstini aynen 

tekrarlasa da, yer adlarında yer, arazi içeriğinin olması bu kavramların da içeriğini etkilemektedir. 

Yer adlarının kognitif nüvesini oluşturan kognitif içerikler - din, tarih, bilim, kültür ve ekonomidir. 

Dinȋ kognitif bağlam Mekke, Hac, Medine gibi yer adları aracılığıyla aktifleşiyor. Örn.: 

Altmış yaşında koca şimdi yollanır Hacʼa; Bahis ile Hacʼa giden yorular yolda kalar; Beyle Hacʼa 

giden çöllerde serkerdan kalır; Deve Mekkeʼye gitmekle hacı olmaz vb.  

Tarihȋ kognitif  bağlam Oğuz grubu Türk lehçeleri atasözlerinde çok zengindir. Burada 

tarihin çeşitli dönemleri ile bağlı olan yer adları ile karşılaşabiliyoruz. Örn.: Aşkabat batan gibi 

batıb (oradaki depreme işaret olarak).  

Yer adlarında biz antroponimler aracılığıyla ifade olunamayan kognitif bağlamla 

karşılaşıyoruz ki, bu da ekonomi ile ilgilidir. Örn.: Zireʼye gittin çörek götür, Zireʼden çıktın ayak 

götür; Zireʼni Kirmanʼa, soğanı Hövsanʼa aparmazlar; Türkiye Türkçesinde: Konya’nın tozu, 

Sille’nin kızı, Koçhisar’ın tuzu; Konya sudan, Adana yılandan, Kayseri yalandan;  Amasya’nın var 

dağı, Biri olmazsa biri dahı; Edirne’nin Tunca’sı, Bursa’nın kaplıcası; Karaman’ın koyunu, sonra 

çıkar oyunu; Gideceğin Antep, yiyeceğin pekmez vb.  

Etnonimlerin kognitif nüvesini oluşturan kognitif içerikler tarih, kültür ve ekonomidir. 

Etnonimle ilgili tarihȋ kognitif bağlam Oğuz grubu Türk lehçeleri atasözlerinde çok zengindir. 

Burada biz etnonimler aracılığı ile tarihin çeşitli dönemlerinin tarifi ile karşılaşabiliyoruz. Örn.: Tat 

ata mindi, Tanrısın tanımadı; Türkiye Türkçesinde: Osmanlıʼnın ayağı üzengide gerek; Osmanlı 

bastuğı yerde ot bitmez; Osmanlı ekmeği yiyip düşmana dua olmaz; Osmanlı tavşanı araba ile 

yakalar vb.  

Etnonimlerde antroponimler aracılığıyla ifade olunamayan kognitif bağlamla karşılaşıyoruz 

ki, bu da ekonomi ile ilgilidir. Örn.:  Bakülü cüt danışar, Şekili kaş-gözle, Derbendli – kelle ile; 

Ağsuluya dediler: Gel görüşek. Dedi: Gel su içek; Türkiye Türkçesinde: Ermeni’de irfan, Yahudi’de 

pehlivan bulunmaz; Ermeni’den dönme, sonradan görme; Türk gibi başlamalı, İngiliz gibi 

bitirmeli; Tatar dedim, ama şaşırma, Tatar böreği demedim vb.  

Türk halklarının atasözleri ve deyimlerinin içerdiği onomastik birimlerin kendine has zengin 

ve rengȃrenk özellikleri vardır. Dilcilikte özel isimlerin geleneksel şekilde relyatif belirtilerinden 

biri onların bireysel şekilde belirlenmesidir. Hâlbuki genel olarak kullanılan isimler bir belirti 

temelinde birleşen bütün bir gruba verilir. Diğer yandan genel isimler kоnnоtаtifliğe sahiptirler. 

Atasözlerinin içeriğinde kullanılarken özel isimler istenilen sözler gibi kendi kategorik özelliklerini 

kaybediyor ve yeni işlevsel-anlamsal belirtiler kazanıyorlar. Bununla da özel isimler kendi anlam 

işaretliliğini ve net denotatif aitliğini kaybederek ait olduğu dil sahiplerinin etno-kültürel kuralları 

esasında etnik gösterge olarak kabul edilen anlayışın sembolüne dönüşürler. Buna ismin frazeoloji 

değişimi de denilebilir. 

Azerbaycan Türkçesinde atasözleri ve deyimlerin temel özelliklerinden biri onun yalnızca 

bir bağımsız eser değil, tüm bir kompleks oluşturan folklor örneğinin bir parçası olmasıdır. Böyle 

bir komplekste xarakterler bir atasözünden diğerine geçerler. Bunun da sonucunda atasözleri ve 

deyimlerin genel bir leksik manzarası oluşur ki, buraya onomastik birimler de dahildir. Atasözleri 

ve deyimlerde kullanılan onomastik birimler kendine has özelliğe sahiptir. Buradaki onomastik 

leksika tarih, kültür eski Türk ilişkileri hakkında ilginç gerçekleri kendilerinde yansıtmakdadır.  
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Özet 

Adli muhasebe kavramının doğmasında, firmalardaki çeşitli kişilerce ve farklı kurumlarca yapılan 

hatalı ve hileli kayıtların tüm ekonomik sisteme yarattığı kaybın boyutlarının büyümesi; ticari 

faaliyetlerde ortaya çıkan anlaşmazlıklar bulanık muhasebe gibi finansal tablo kullanıcılarını 

yanıltmaya yönelik faaliyetlerin artması etkili olmuştur. Birçok gelişmiş ülkede yaygın şekilde 

kullanılan Adli Muhasebecilik kavramı ülkemizde halihazırda çok geniş yer bulamamaktadır. 

Uzmanlık gerektiren bu muhasebecilik faaliyetinin temel amacı, avukatlar ve muhasebeciler 

arasında bilgi transferine köprü oluşturmaktır. Ülkemizde fazlasıyla gerek duyulan adli muhasebe 

alanı, şirketler içerisinde yapılan hile ve hataların ortaya çıkmasında yardımcı olmaktadır. Şirket 

davalarında hukukçuların yetersiz olduğu konularda adli muhasebeciler büyük bir destek 

sağlamaktadır. Ülkemizde adli muhasebeciler hakkında yeterli eğitim ve bilgi verilmemektedir. 

Adli muhasebe bilim dalını, profesyonel olarak, gelir elde etmek amacıyla uygulayan gerekli ve 

yeterli donanımlara sahip şekilde icra eden kişilere Adli Müşavir denilir. Bu tip bir serbest meslek 

faaliyetinin tanımı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’nci maddesinde “Serbest meslek 

faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari 

mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 

yapılmasıdır.” şeklinde açıklanmıştır. 

Adli muhasebecilerden genellikle suç olaylarından doğan mağduriyetler hakkında finansal suç 

incelemeleri, medeni hukuk ve ceza hukuku davalarından doğan talepler, özel ve kamu sektörü 

tüzel veya gerçek kişileri hakkındaki soruşturmalarda bilgi vermeleri, hizmet sunmaları 

istenmektedir. Beyaz yaka suçları denilen yani eğitim düzeyleri yüksek olan kişilerce işlenen 

suçlarda olayın çok iyi planlanması, suçu işleyen veya işlenen suçun çok iyi kamufle edilmesi gibi 

nedenlerle konunun çok dikkatli ve ttiz bir şekilde araştırılıp soruşturulması gerekmektedir. Kredi 

kartı dolandırıcılıkları, kambiyo senetleri ile ilgili suçlar, bilişim suçları, şirketlerdeki hile, 

yolsuzluk gibi finansal suçlarla ilgili konularda adli muhasebe analizinin boyutları çok geniş 

olabilmektedir. Bu çalışmada amaç, adli muhasebecilik mesleği hakkında muhasebe ve finans 

eğitim alan Adnan Menderes Üniversitesi, İİBF öğrencilerinin meslek hakkında bilgi düzeylerini 

tespit etmektir. Bunun için bir anket çalışması yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, 

katılımcıların adli muhasebe ve adli muhasebecilik kavramına yabancı oldukları ve adli muhasebe 

alanında farkındalıklarının ise çok düşük olduğu görülmektedir. Sonuç olarak adli muhasebecilik 

mesleğinin ülkemizde uygulanabilmesi için, öncelikle adli muhasebecilik mesleği ile ilgili 

üniversitelerde eğitimlerin verilmesi, yasal zeminin oluşturulması ve meslek ile ilgili üniversiteden 

sonraki planlamaların yapılması gerekmektedir. Çünkü muhasebe alanında meslek mensupları; adli 

muhasebeciliğin ülkemizde uygulanmaya başlamasıyla muhasebecilik mesleğinin saygınlık 

kazanacağını, muhasebe mesleğinin vizyonuna olumlu katkı sağlayacağını ayrıca adli muhasebe 

meslek mensuplarına yeni iş fırsatları sunacağını düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Adli muhasebe, Adli muhasebeci, Yolsuzluk, Hile Denetimi 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde birçok hile ve suç bulunmaktadır. Bu suçlarda her geçen gün yeni yöntemler 

bulunmaktadır. Muhasebe ve finans alanında da birçok suç, hile, yolsuzluk, kara para aklama gibi 

suçlar bulunmaktadır. Bu suçların önlenmesi günümüzde daha çok uzman desteğine ihtiyaç 

duymaktadır. İşte bu noktada adli muhasebe kavramı ortaya çıkmaktadır. Adli muhasebe alanında 

çalışan insanlar araştırmacı bir yaklaşımla mali ve hukuki sorunları çözümlemeye çalışmaktadır. Bu 

alanda çalışan insanlar sadece muhasebe alanında değil hukuk ve psikoloji alanında da kendilerini 

geliştirerek hukukçulara yardım etmektedir. 

Adli muhasebeciler sadece yolsuzluk, hile gibi konularda değil aynı zamanda boşanma davalarında 

malların net değerlerinin belirlenmesi, iflas durumlarında şirket varlığının değerlendirilmesinde ve 

mali tabloların analizinde de görev almaktadır. 

ADLİ MUHASEBE KAVRAMI VE BİLİNİRLİĞİ 

1. Muhasebenin Tanımı 

Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, 

sınıflandıran, özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bir bilim dalıdır.  

Muhasebe sadece kâr amacı ile kurulan işletmelerle ilgili değil, kâr amacı gütmeyen yani topluma 

fayda için hizmet veren tüm kuruluşlar için de geçerlidir. Bu yüzden işletmeler denilirken tüm 

kuruluşları kapsamaktadır. 

2. Adli Kelimesinin Tanımı 

Adli kelimesi adalet işleriyle ilgili anlamına gelmektedir.  Adli kelimesi genel anlamıyla hukuk 

alanında kullanılsa da sadece hukukla sınırlandırmamak gerekmektedir. Bu kelime yargılama, 

hukuksal çatışma ve kamuya intikal eden tartışmalara yönelik durumlarda diğer meslek gruplarında 

da (adli tıp, adli müşavir vb.) kullanılmaktadır.  

3. Adli Muhasebe Kavramı  

Adli muhasebe kavramı ilk oluşumunu M.Ö 3300-3500 yıllarında Mezopotamya ve Mısır’daki kil 

tabletler üzerinde yapılan değişimlerin fark edilmesi sonucu oluşan soruşturmalarda ortaya 

çıkmıştır. Fakat resmi olarak 1980’li yıllarda ABD başta olmak üzere bazı batı ülkelerinde 

muhasebe ve denetim alanında ‘’Forensic Accounting’’ olarak ortaya çıkmıştır. ‘’Forensic’’ 

kelimesi ‘’mahkemeye ait’’ anlamına gelmektedir. ‘’Forensic Accounting’’ mahkemeye ait 

muhasebe yani adli muhasebe olarak dilimize çevrilmiştir. 

Adli muhasebe çalışma konuları itibariyle ele alındığında ise muhasebe analizi ağırlıklı olmak üzere 

dava desteği, bilirkişi tanıklığı ve hile araştırmacılığı ile ilgili bilim dallarında yer almaktadır. 

Muhasebecilerin aksine adli muhasebeciler daha donanımlı olmalıdır. Sadece sayıları değil aynı 

zamanda hukuki, sosyal ve teknolojik konuları da bilmelidir.  

4. Adli Muhasebecilerin Özellikleri 

Adli muhasebeciler, normal muhasebecilerin yanı sıra sayılara doğrudan değil sorgulayıcı şekilde 

yaklaşır. Günümüzdeki muhasebecilik sistemi bilgisayar ortamı üzerinde yapıldığı için adli 

muhasebecilerin çok iyi bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bunlarla beraber adli 

muhasebecilerin başlıca sahip olması gereken özellikleri şu şekilde sıralanabilir; 

4.1.  Meraklı Olmak: Adli muhasebeciler mesleği ile ilgili olaylara her zaman meraklı 

şekilde yaklaşmalıdır. 

4.2. Şüphecilik: Adli muhasebeciler ilgilendikleri faaliyete karşı şüpheci ve sorgulayıcı 

tavırla yaklaşmalıdır. 

4.3. Israrcı Olmak: Adli muhasebeciler ilgilendikleri konuyu tamamlama konusunda 

hırslı olmalıdır. Verilen olayı tamamlayana kadar her açıdan değerlendirerek yaklaşmalıdır. 

4.4. Yaratıcılık: Adli muhasebeciler, muhasebe ile ilgili konulara hâkim olmanın yanı 

sıra bu konuların ötesinde bulunup konuları çözmede olayın bütününü ele alarak farklı bakış 

açılarıyla çalışmalıdır. 

4.5 Sezgi: Adli muhasebeciler olaylara objektif yaklaşmanın yanı sıra işletme sezgilerini 

kuvvetlendirerek kararlarını daha temiz şekilde almalıdır. 

4.6. Psikoloji Bilgisi: Olayları çözerken karşılaşacağı şahit ve şüphelilerin ifadelerini göz 

önünde bulundururken belirli miktarda psikoloji bilgisine ihtiyacı vardır. 
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4.7. İletişim Kurmadaki Hüner: Adli muhasebeciler kendini ifade etmede ve insan 

ilişkilerinde de iyi olmalıdır. 

4.8. Mesleki Karar Verebilme Yeteneği: Adli muhasebeciler karar vermede 

mantıklarını ön plana çıkarmalılardır. Adli muhasebecilerin kararları davaya yol göstereceği için 

kimsenin etkisi altında kalmadan karar verme yetisine sahip olmalıdır. 

 

5. Adli Muhasebe Uzmanlarının Hukuki Alanlardaki Yeri 

Davalarda adli muhasebecilerin üç farklı rolleri bulunmaktadır. Bunlar; 

- Dava destek danışmanlığı 

- Hile denetçiliği ve araştırmacı muhasebecilik 

- Uzman şahitlik (bilirkişi) 

5.1. Dava Destek Danışmanlığı 

Mesleğin bu uygulama alanında dava öncesinde veya dava aşamasında hukuki problemlerin 

çözümünde hukukçulara sağladığı yardımlar bulunmaktadır. Adli muhasebeci gerekli olan bilgileri 

ve verileri toplayarak bunları analiz eder. Daha sonrasında çıkan sonuçları bir rapor oluşturarak 

bunu avukatlara sunar. Ayrıca yeminli tanık olarak görev alır ve davayla ilgili sorular hazırlayarak 

sorgulamayı yönlendirir. Davalar içerisinde adli muhasebecilerin ilgili taraflara yardımda 

bulunduğu konular şunlardır; 

- İddiaların doğrulanması veya reddedilmesi amacıyla gerekli belgeleri hazırlamak 

- Eksiklerin veya kayıpların bulunduğu noktalarda değerlemeler yapmak amacıyla belgeleri 

incelemek 

- Kanıtları inceleyerek hukukçuların finansal konuları anlamasında yardımcı olmak  

- Davaya hazırlık konusunda avukatların karşılarına çıkacak sorulara yönelik hazırlıklar yapmak 

- Dava sürecinde oluşan finans ve muhasebe alanındaki iddialara karşı savunma hazırlamak 

- Dava aşamasında konuya bağlı olarak bilgiler aktarmak 

5.2. Hile Denetçiliği ve Araştırmacı Muhasebecilik 

Günümüzde muhasebe ve finans alanında insanlar daha çok kazanç sağlamak amacıyla açıklar 

aramaktadır. Bu açıkların bir kısmı finansal tablolar (bilanço vs.) üzerinde yapılan değiştirmeler, 

hileler ve makyajlamalardır. Adli muhasebecinin görevlerinden bir tanesi de bu hileleri ortaya 

çıkartmaktır. Yapılan bu hileler şu şekilde sıralanabilir; 

- Çalışanların işletmeye karşı yaptıkları hileler  

- Beyaz yakalılar tarafından yapılan hileler 

- Şirket yönetimini kandırmaya yönelik yapılan mali tablo hileleri 

- Yatırımlar üzerinden yapılan hileler  

- Banka işlemleri üzerinden yapılan hileler 

- Elektronik fon transferi (EFT) ile ilgili yapılan hileler 

- Kredi kartı ile ilgili yapılan hileler  

- Bilgisayar ile ilgili yapılan hileler 

- İnternet aracılığıyla yapılan hileler 

Yukarıda bahsedilen hileleri önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan adli muhasebeciler, bu alanlarda 

çalışıyorlarsa ‘’Hile Denetçisi’’ veya ‘’Araştırmacı Muhasebeci’’ olarak adlandırılmaktadır. 

5.3. Uzman Şahitlik 

Uzman şahitler, bir konu üzerinde gerekli eğitim, bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olarak bir 

konunu aydınlatılmasında yardımcı olan kişilerdir. Adli muhasebeciler uzman şahitlik alanında 

dava konusu ile ilgili olarak gerekli araştırmayı yapıp, verileri analiz edip çıkan sonuçları 

mahkemede hâkimlere ve avukatlara aydınlatıcı ve öğretici bir şekilde aktaran kişilerdir. 

6. Çalışmanın Amacı  

          Yolsuzluk dünya genelinde var olan bir sorun olmasının yanı sıra ülkemizin yolsuzluk 

seviyesi birçok ülkeye göre daha fazla. Yolsuzluk hem bireysel olarak hem de küresel olarak birçok 

zarara yol açmaktadır. Ülkemizde son yıllarda yolsuzluk, kara para aklama, sahtekarlık, zimmete 

geçirme, hileli iflas, gereksiz iflas anlaşması ilanları ve manipülasyon haberleri daha fazla artmıştır. 

Toplum bu suçlara karşı daha fazla mücadele gereksinimi içindedir. Bu durumda bu tür 
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sahtekârlıklarla başa çıkmak için ihtiyacımız olan en önemli meslek adli muhasebecilerdir. 

Ülkemizde daha fazla değer görmesi ve eğitimine daha çok önem verilmesi gereken meslekler 

arasında olan adli muhasebenin toplum açısında bilinirliğini ve ne kadar ihtiyaç duyulduğunu 

anlamak amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi 4. Sınıf İşletme Öğrencileri üzerinde bu çalışmayı 

gerçekleştirmeyi amaçladık. Bu çalışmada muhasebe ve finans alanına en yakın bölümlerden olan 

işletme bölümü öğrencilerinin Adli Muhasebe hakkındaki bilgisi ve aldıkları eğitimin ne kadarının 

adli muhasebeye yönelik olduğunu ölçmek amaçlanmıştır. 

ADLİ MUHASEBE KAVRAMININ ÖNEMİ VE FARKINDALIK DÜZEYİ: ADNAN 

MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ 

ÜZERİNE BİR UYGULAMA   

           Adnan Menderes Üniversitesi işletme son sınıf öğrencilerine yönelik olarak belirlediğimiz 

sorular sayesinde adli muhasebe ile ilgili öğrencilerin bilgi ve görüşleri yapılan anket çalışmasıyla 

ortaya konulmuştur. Bu araştırma kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve 

İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 4.sınıf öğrencilerinin adli muhasebe konusundaki bilgi ve 

farkındalık düzeyleri ölçülmeye çalışılmıştır. 

Frekans Analizi 

          İlk olarak ankete katılanların cinsiyet dağılımları incelendiğinde katılımcıların büyük 

çoğunluğunu kadınların oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 

1’de yer almaktadır.   Ankete katılan 185 öğrencinin 105’i kadın ( %56,8 ) , 80’ ( %43,2)i erkektir. 

Anketi yanıtlayan katılımcıların hepsi aynı eğitim düzeyine sahip işletme son sınıf öğrencileridir.  

Şekil 1 Katılımcıların Cinsiyet Dağılımı  

                                                                        Cinsiyet  

 Frekans  Yüzde  Geçerli yüzde  Birikimli 

dağılım  

Kadın 105 56,8 56,8 56,8 

Erkek  80 43,2 43,2 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

 

 

Şekil 1 

 
 

 

 

Şekil 2:  4.Sınıf Öğrencisi Olan Katılımcıların Yaş Dağılımı 

 

21,22,23,24+ yaş gruplarının % 37.3 ‘ünü 22 yaş grubu öğrenciler ve %14,6’sını ise 24+ öğrenciler 

oluşturmaktadır. 

                                                              Yaş  

Erkek

Kadın
%56,8 

% 43,2 
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 Frekans  Yüzde Geçerli Yüzde Birikimli 

Dağılım  

21 33 17,8 17,8 17,8 

22 69 37,3 37,3 55,1 

23 56 30,3 30,3 85,4 

24+ 27 14,6 14,6 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

 

 
 

          Adli muhasebe konusunda tasarlanan anket kapsamında katılımcılara 32 adet soru 

yöneltilmiştir ve kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum ,kararsızım ,katılıyorum , kesinlikle 

katılıyorum şeklindeki cevap seçeneklerinden oluşan 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır .Anket 

soruları ve ilgili cevapların özeti şu şekildedir.  

            Bu Bölümde Katılımcıların Adli Muhasebe Kavramı ve Bilgilerini Ölçmeye Yönelik 

Bulgular Yer Almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 Adli Muhasebe Kavramının Bilinirliği 

 

         -Adli muhasebe kavramı hakkında bilgi sahibiyim  

 

                                           B1  

 

 Frekans  Yüzde  Gerçek 

yüzde  

Kümülatif 

dağılım 

Kesinlikle 

katılmıyorum  

18 9,7 9,7 9,7 

Katılmıyorum  33 17,8 17,8 27,6 

Kararsızım 66 35,7 35,7 63,2 

0

10

20

30

40

21 yaş 22 yaş 23 yaş 24 yaş +
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Katılıyorum  49 26,5 26,5 89,7 

Kesinlikle 

katılıyorum 

19 10,3 10,3 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

 

 

          Bu tanıma 49 kişi katılıyorum cevabı vermiş , 66 kişi kararsız kalmış ,ve 33 kişide 

katılmıyorum cevabını vermiştir. Bu sonuca göre adli muhasebe kavramı hakkında Adnan menderes 

Üniversitesi öğrencilerinin çok fazla bilgisi olmadığı, adli muhasebe ifadesini duyan katılımcıların 

dahi adli muhasebe konusunda bilgilerinin olmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 4  Adli Muhasebenin Muhasebenin Alt Kavramı Olarak Bilinirliği  

-Adli muhasebe muhasebenin alt bir kavramıdır. 

                                                                           B2 

 Frekans  Yüzde Gerçek yüzde Kümülatif 

dağılım 

Kesinlikle 

katılmıyorum  

6 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum  17 9,2 9,2 12,4 

Kararsızım 40 21,6 21,6 34,1 

Katılıyorum 96 51,9 51,9 85,9 

Kesinlikle 

katılıyorum  

26 14,1 14,1 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

Katılımcıların %27,6’sı adli muhasebe kavramı hakkında bilgi sahibi olmamasına rağmen Ankete 

katılanların yarısından fazlası %51,9’u bu kavramın muhasebenin alt bir kavramı olarak bilindiğine 

katılmaktadırlar. 

 

 

Şekil 5 Adli Muhasebenin Hukuki Alt Yapısı Hakkında ki Görüş 

Adli muhasebenin Türkiye’de hukuki bir alt yapısı mevcut 

                                                                B3  

 Frekans  Yüzde  Gerçek yüzde  Kümülatif 

dağılım  

Kesinlikle 

katılmıyorum  

6 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum 9 4,9 4,9 8,1 

Kararsızım 54 29,2 29,2 37,3 

Katılıyorum 82 44,3 44,3 81,6 

Kesinlikle 

katılıyorum  

34 18,4 18,4 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

         Bu tanıma 82 kişi katılıyorum cevabını vermiş, 54 kişi kararsız kalmış, ve 9 kişide 

katılmıyorum cevabını vermiştir. Dolayısıyla katılımcıların adli muhasebenin hukuki bir alt yapısı 

olması gerektiğini düşündükleri görülmektedir. 

 

Şekil 6 Adli Muhasebecilik Eğitiminin Muhasebeci Sayısını Arttıracağı Hakkındaki Görüş 
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-Adli muhasebecilik eğitimi muhasebeci sayısını arttırır. 

                                                                        

B11 Frekans  Yüzde %  Gerçek yüzde  Kümülatif 

dağılım 

Kesinlikle 

katılmıyorum 

7 3,8 3,8 3,8 

Katılmıyorum  14 7,6 7,6 11,4 

Kararsızım  82 44,3 44,3 55,7 

Katılıyorum 68 36,8 36,8 92,4 

Kesinlikle 

Katılıyorum  

14 7,6 7,6 100,0 

 185 100,0 100,0  

 

 

Bu tanıma göre, katılımcıların % 36,8 ‘i adli muhasebenin muhasebeci sayısını arttırması 

gerektiğini düşünmektedir. %44.3’unun ise kararsız kaldığı görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7 Adli Muhasebeciliğin Dolandırıcılık Müfettişi Olarak da Bilindiği Hakkında ki Görüş 

 

-Adli muhasebecilik dolandırıcılık müfettişi olarak da adlandırılır 

 

                                                           B17 

 

 Frekans Yüzde Gerçek yüzde Kümülatif 

dağılım 

Kesinlikle 

katılmıyorum  

14 7,6 7,6 7,6 

Katılmıyorum  20 10,8 10,8 18,4 

Kararsızım 75 40,5 40,5 58,9 

Katılıyorum 45 24,3 24,3 83,2 

Kesinlikle 

katılıyorum 

31 16,8 16,8 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

Bu tanıma göre şekil 7 incelendiğinde; katılımcıların %40,5’i adli muhasebeciliğin dolandırıcılık 

müfettişi olarak da bilindiği kavramı hakkında kararsız olduğu ön plana çıkmaktadır.%24.3’ünün 

ise bu kavram hakkında ki görüşe katıldığı gözlenmiştir. Bu durumun şekil 3’te de görüleceği üzere  

öğrencilerin adli muhasebe kavramına uzak olduklarından kaynaklanmaktadır.   

Şekil 8 Adli Muhasebecilik Mesleğinin Geleceği Olan Meslekler Arasında Olduğu Hakkında 

ki Görüş 

-Adli muhasebecilik mesleği, geleceği olan meslekler içerisindedir. 

                                                                  B21  
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 Frekans Yüzde  Gerçek yüzde Kümülatif 

dağılım  

Kesinlikle 

katılmıyorum  

2 1,1 1,1 1,1 

Katılmıyorum 9 4,9 4,9 5,9 

Kararsızım 78 42,2 42,2 48,1 

Katılıyorum 79 42,7 42,7 90,8 

Kesinlikle 

katılıyorum 

17 9,2 9,2 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

Bu tanıma göre şekil 8 incelendiğinde katılımcıların %42,7’si adli muhasebeciliği geleceğin 

meslekleri arasında yer alacağını düşünmekte ve %42,2’sinin ise kararsız yönde görüş paylaştıkları 

gözlenmiştir. 

 

 

 

Şekil 9 Adli Muhasebecilik Yapmak İçin Belge Sahibi Olmak Gerekir Hakkında ki Görüş 

-Adli muhasebecilik yapmak için belge sahibi olmak gerekir 

                                                                   B27 

 Frekans Yüzde Gerçek Yüzde  Kümülatif 

dağılım  

Kesinlikle 

katılmıyorum 

2 1,1 1,1 1,1 

Katılmıyorum 12 6,5 6,5 7,6 

Kararsızım 66 35,7 35,7 43,2 

Katılıyorum 77 41,6 41,6 84,9 

Kesinlikle 

katılıyorum 

28 15,1 15,1 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

Bu tanıma göre katılımcıların %41,6’sı adli muhasebecilik yapmak için belge sahibi olması 

gerektiğini düşünmekte olduğu görülmektedir.%7.6’sının ise katılmadığı yöndeki görüşleri 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 10 Adli Muhasebecilerin Dijital Belgeleme Konusunda Bilgi Sahibi Olmaları Gerektiği 

Hakkında ki Görüş  

 

-Adli muhasebecilerin dijital belgeleme konusunda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. 

 

B28 Frekans  Yüzde  Gerçek Yüzde Kümülatif Dağılım  

Kesinlikle 

katılmıyorum 

6 3,2 3,2 3,2 

Katılmıyorum 8 4,3 4,3 7,6 

Katılıyorum 64 34,6 34,6 42,2 

Kesinlikle 

katılıyorum 

87 47,0 47,0 89,2 

Kesinlikle 

katılıyorum  

20 10,8 10,8 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  
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          Bu tanıma göre şekil 10 incelendiğinde katılımcıların ; %47’si adli muhasebecilerin dijital 

belgeleme konusunda bilgi sahibi olmalarını onlara muhasebenin finansal raporlamada kalitenin 

artmasına yardımcı olacağını düşünmektedir. 

 

 

 

 

Şekil 11 Adli Muhasebecilerin İşletme Varlıklarına ve Giderlerine Zarar Veren Konularda 

Görev Aldıkları Hakkında ki Görüş 

-Adli muhasebeciler işletme varlıklarına ve giderlerine zarar veren konularda görev almaktadır. 

                                                       B29 

 

 Frekans  Yüzde  Gerçek Yüzde Kümülatif 

dağılım  

Kesinlikle 

katılmıyorum  

4 2,2 2,2 2,2 

Katılmıyorum  9 4,9 4,9 7,0 

Kararsızım  74 40,0 40,0 47,0 

Katılıyorum  78 42,2 42,2 89,2 

Kesinlikle 

katılıyorum 

20 10,8 10,8 100,0 

Toplam 185 100,0 100,0  

    

Şekil 11 de görüleceği üzere katılımcıların %42,2’si adli muhasebecilerin işletme varlıklarına ve 

giderlerine zarar veren konularda görev almaktadır ifadesine katıldıkları görülmektedir.%40,0’ının 

ise kararsız olduğu gözlenmiştir. 

 

Şekil 12 Ülkemizde Adli Muhasebecilik Doğru Şekilde Uygulanıyor İfadesine Katılma Oranı 

-Ülkemizde adli muhasebecilik doğru şekilde uygulanıyor. 

 Frekans Yüzde  Gerçek yüzde   Kümülatif 

yüzde 

Kesinlikle 

Katılmıyorum  

9 4,9 4,9 4,9 

Katılmıyorum 15 8,1 8,1 13,0 

Kararsızım  97 52,4 52,4 65,4 

Katılıyorum   44 23,8 23,8 89,2 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

20 10,8 10,8 100,0 

Toplam  185 100,0 100,0  

 

           Şekil 12 incelendiğinde katılımcıların %52,4’ü ülkemizde adli muhasebeciliğin doğru şekilde 

uygulanıp uygulanmadığı konusunda karasız yönde cevap verdiği ve bu durumun da yine önceki 

tablolarda adli muhasebe kavramı hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olmadıklarından kaynakl 

T TESTİ VE ANOVA TESTİ SONUÇLARI  

          Katılımcıların cinsiyetleri açısından anket sorularına ilişkin yanıtların farklılıklarını gösterenT 

Testi sonuçları yer almaktadır. 

Araştırmanın bu bölümünde anket katılımcılarının demografik özelliklerine göre sorulara verdikleri 

cevaplardaki farklılıkları görmek açısından ANOVA ve T Testi analizleri yapılmıştır. Sonuçlar ve 

değerlendirmeler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. 

Şekil 13: Cinsiyete Göre Katılımcıların Adli Muhasebe Bilgi Sorularına Verilen Yanıtların 

Dağılımı 
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Cinsiyet          N           Ortalama          Std.Sapma           F              df                   P 

Kadın            105          3,4152             0,56971          0,059          183               0,853 

Erkek            80            3,5775             0,56791 

 

 Cinsiyet  Gözlem Ortalama  Standart 

sapma 

Standart 

hata  

Bilgi 

ortalama  

Kadın  105 3,4152 ,56971 ,05560 

Erkek 80 3,5775 ,56791 06349 

 

T Test analiz sonuçlarına bakıldığında p değerinin 0,05’den büyük olduğu 

görülmektedir. Bu durumda cinsiyete göre bilgi sorularına verilen yanıtlarda anlamlı 

bir farklılığın olmadığını görüyoruz. Bu durumun adli muhasebenin bilgiye dayalı 

yanıtlarının erkek ve kadınlarda aynı yönde olduğu görülmüştür. 

Şekil 14 : Cinsiyete Göre Katılımcıların Adli Muhasebe Eğitimi Sorularına 

Verilen Yanıtların Dağılımı 

 

Cinsiyet            N          Ortalama          Std.Sapma          F             df                P  

Kadın               105        3,4638            0,52019             1,981        183           0,436 

Erkek                80         3,5200             0,43324 

 

T Testi analizi sonucuna göre  p değerinin 0,05’den büyük olduğu görülmektedir. Bu 

durum adli muhasebe eğitiminin kadın ve erkekler üzerinde anlamlı bir şekilde 

dağılmadığını gösteriyor. 

Şekil 15 : Cinsiyete Göre Katılımcıların Adli Muhasebenin Fayda Sorularına 

Vermiş Oldukları Yanıtların Dağılımı   

Cinsiyet            N         ortalama          Std.sapma            F            df                 P 

Kadın              105        3,6362             0,78595            2,084         183             0,710 

Erkek               80         3,6738             0,50284 

 

T Testi analizi sonucuna göre p değerinin 0,05’den büyük olduğu görülmektedir. Bu 

durum bize adli muhasebenin faydalarının erkek ve kadınlar üzerinde bir farklılığın 

olmadığını gösteriyor.  

Genel olarak bakıldığında, adli muhasebenin bilgi , eğitim ve faydalarının cinsiyete 

göre herhangi bir şekilde farklılaşmadığını ve bilgi , eğitim ve faydanın erkekler ve 

kadınlarda aynı düzeyde ve yönelimde olduğunu gösteriyor. 

        Tablo 16 incelendiğinde ;  cinsiyete göre bilgi sorularına verilen cevaplarda gözle 

görülebilir büyük bir farkın olmadığı ve kadın ile erkeklerin ortalamalarının birbirine 

yakın olduğu fakat erkeklerin bilgi düzeyi bayanlardan daha güçlü olduğu istatistiksel 

olarak %95 güven aralığında söylenebilir. Ancak sadece adli muhasebe kavramı 

hakkında bilgi sahibiyim (B1) ifadesine verdikleri cevaplarda cinsiyete göre farklılığın 

olduğu görülmekte ve erkeklerin ortalamasının kadınların ortalamasına göre daha 

yüksek olduğu görülmektedir. İlgili farkın ise istatistiki olarak anlamlı olduğu 

gözlemlenmiştir 

 

Şekil 16: Cinsiyete Göre Katılımcıların Adli Muhasebenin Bilgiye Yönelik 

Soruları T Test Analizi Sonuçları  

 

                 Cinsiyet Gözlem  Ortalama  Standart sapma  Standart hata  

b1 Kadın 105 2,9810 1,18469 ,11561 

Erkek 80 3,2500 1,00000 ,11180 

b2 Kadın 105 3,6190 1,00366 ,09795 
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Erkek 80 3,6750 ,86822 ,09707 

b3 Kadın 105 3,6000 ,94665 ,09238 

Erkek 80 3,8250 ,91090 ,10184 

b11 Kadın 105 3,3524 ,97054 ,09471 

Erkek 80 3,3875 ,73766 ,08247 

b17 Kadın 105 3,1714 1,03271 ,10078 

Erkek 80 3,5125 1,17994 ,13192 

b21 Kadın 105 3,5524 ,82019 ,08004 

Erkek 80 3,5250 ,71112 ,07951 

b27 Kadın 105 3,6571 ,86412 ,08433 

Erkek 80 3,6000 ,85091 ,09513 

b28 Kadın 105 3,5143 ,87831 ,08571 

Erkek 80 4,0250 3,27621 ,36629 

b29 Kadın 105 3,5143 ,80997 ,07904 

Erkek 80 3,5875 ,86703 ,09694 

b30 Kadın 105 3,1905 ,93124 ,09088 

Erkek 80 3,3875 ,93448 ,10448 
 

 

 

 

Cinsiyet          N           Ortalama        Std.Sapma          t                df            p  

Erkek            80            3,5775             0,56791         -1,922       183          0,056 

Kadın           105           3,4152            0,56971 

 

 

 

 

Şekil 17: Katılımcıların Cinsiyetleri İle Adli Muhasebecilerde Bulunması Gereken Özellikler 

Hakkındaki Bilgi Düzeylerine İlişkin T testi Sonuçları 

 

 

Cinsiyet Gözlem  Ortalama  

Standart 

sapma       Sig (2-tailed) 

1.Adli muhasebe 

kavramı hakkında 

bilgi sahibiyim. 

         

Kadın 

105 2,9810 1,18469 ,104 

Erkek 80 3,2500 1,00000  

2.Adli muhasebe, 

muhasebenin bir alt 

kavramıdır. 

Kadın 105 3,6190 1,00366 ,691 

Erkek 80 3,6750 ,86822  

3.Adli muhasebenin 

Türkiye’de hukuki 

bir alt yapısı 

mevcuttur. 

Kadın 105 3,6000 ,94665 ,105 

Erkek 80 3,8250 ,91090  

4.Adli muhasebe 

ülkemizde ders 

olarak 

gösterilmektedir. 

Kadın 105 3,2571 ,97101 ,581 

Erkek 80 3,3375 ,99293  

5.Adli muhasebeci 

olmak için ayrı bir 

sınava girilmelidir. 

Kadın 105 3,362 ,9315 ,358 

Erkek 80 3,488 ,9000  

6.Adli muhasebe Kadın 105 3,3905 ,86040 ,554 
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SMMM sınavlarında 

yer almalıdır. 

Erkek 80 3,4625 ,76214  

7.Adli muhasebe 

eğitimi şirketlere 

olan güvensizliği 

azaltır.  

Kadın 105 3,4286 1,09945 ,913 

Erkek 80 3,4125 ,89575  

8.Adli muhasebe 

eğitimi etik 

değerleri 

kuvvetlendirir. 

Kadın 105 3,6286 ,94317 ,269 

Erkek 80 3,7625 ,69799  

9.Adli muhasebe 

dersi lisans 

eğitiminde 

verilmeli. 

Kadın 105 3,4571 1,10965 ,360 

Erkek 80 3,5875 ,82207  

10. Adli muhasebe 

konusunda eğitim 

almak isterim. 

Kadın 105 3,5714 ,84190 ,077 

Erkek 80 3,3375 ,94056  

11.Adli 

muhasebecilik 

eğitimi muhasebeci 

sayısını artırır. 

 

Kadın 

105 3,3524 ,97054 ,780 

Erkek 80 3,3875 ,73766  

 

12.Adli 

muhasebecilik 

eğitimi finansal 

raporlamanın 

güvenirliliğinin 

arttırır 

 

Kadın 

 

105 3,6952 ,84494 ,712 

Erkek 80 3,6500 ,79715  

 

 

13.Adli muhasebe 

konusunda eğitim 

veren fakülte sayısı 

yetersizdir. 

Kadın 105 3,4952 ,84494 ,875 

Erkek 80 3,4750 ,88554  

14.Adli muhasebe 

konusunda 

yönetimin/idarenin 

ilgi ve desteği 

yetersizdir 

Kadın 105 

 

3,4857 ,87831 ,935 

Erkek 80 3,4750 ,88554  

15.Adli muhasebe 

konusunda 

öğrenciler ilgisizdir. 

Kadın 105 3,5810 ,95857 ,623 

Erkek 80 3,6500 ,92913  

16.Adli muhasebe, 

finansal tabloları 

maskeleme/makyajl

ama durumlarını 

ortaya çıkarabilir. 

Kadın 105 

 

3,5524 ,84331 ,938 

Erkek 80 3,5625 ,92564  

 17.Adli 

muhasebecilik 

dolandırıcılık 

müfettişi olarak da 

adlandırılır. 

Kadın 105 

 

 

3,1714 1,03271 ,038 

Erkek 80 3,5125 1,17994  
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18.Adli muhasebe 

eğitimi yeni 

istihdam olanakları 

yaratır. 

Kadın 105 3,7143 ,89565 ,201 

Erkek 80 3,8875 ,92769  

19.Adli muhasebe 

eğitimi öğrencileri 

sahtekârlık/dolandırı

cılık konusunda iş 

hayatına hazırlar. 

Kadın 105 

 

 

3,3143 1,17108 ,186 

Erkek 80 3,5375 1,07849  

20.Adli muhasebe 

eğitimi olası 

bilirkişilik 

konusunda 

öğrencileri iş 

hayatına hazırlar 

Kadın 105 3,5524 ,89851 ,127 

Erkek 80 3,7375 ,74194  

21.Adli 

muhasebecilik 

mesleği, geleceği 

olan meslekler 

içerisindedir. 

Kadın 105 3,5524 ,82019 ,812 

Erkek 80 3,5250 ,71112  

22.Adli muhasebeye 

ilişkin faaliyetlerin 

yaygınlaştırılması, 

hata ve hilelerin 

önlenmesini 

sağlayarak, ulusal 

ekonomiye olumlu 

katkı sağlayacaktır. 

Kadın 105 3,5810 ,88558 ,257 

Erkek 80 3,7250 ,81092  

23.Adli muhasebe, 

muhasebecilik 

mesleğine itibar 

kazandırır. 

Kadın 105 3,6190 ,94443 ,388 

Erkek 80 3,9375 3,61202  

24.Adli 

muhasebeciliğin 

diğer mesleklere 

desteği vardır. 

Kadın 105 3,6095 ,79051 ,978 

Erkek 80 3,6125 ,66549  

25.Adli muhasebe 

konusunda daha çok 

çalışma 

yapılmalıdır. 

Kadın 105 3,6286 ,84645                                 

,545              

Erkek 80 3,7000 ,71865  

26.Adli 

muhasebecilerin 

devreye sokulması 

mevcut 

muhasebecilik 

mesleğine yeni bir 

boyut 

kazandıracaktır. 

Kadın 105 4,0762 4,98400 ,389 

Erkek 80 3,6000 ,73948  

27.Adli Kadın 105 3,6571 ,86412 ,654 
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muhasebecilik 

yapmak için belge 

sahibi olmak 

gerekir. 

Erkek 80 3,6000 ,85091  

28.Adli 

muhasebecilerin 

dijital belgeleme 

konusunda bilgi 

sahibi olmaları 

gerekmektedir. 

Kadın 105 3,5143 ,87831 ,128 

Erkek 80 4,0250 3,27621  

29.Adli 

muhasebeciler 

işletme varlıklarına 

ve giderlerine zarar 

veren konularda 

görev almaktadır. 

Kadın 105 3,5143 ,80997 ,555 

Erkek 80 3,5875 ,86703  

30.Ülkemizde adli 

muhasebecilik doğru 

şekilde uygulanıyor. 

Kadın 105 3,1905 ,93124 ,156 

Erkek 80 3,3875 ,93448  

         Şekil 17’de katılımcıların cinsiyetleri açısından anket sorularına ilişkin yanıtlarının 

farklılıklarını gösteren t testi sonuçları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde cinsiyete göre sorulara 

verilen cevaplarda gözle görülebilir büyük bir farkın olmadığı ve kadın ile erkeklerin 

ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Ancak sadece ‘’ Adli muhasebe hakkında 

bilgi sahibiyim ve ‘’Adli muhasebecilerin devreye sokulması mevcut muhasebecilik mesleğine yeni 

bir boyut kazandıracaktır’’ ifadesine verdikleri cevaplarda cinsiyete göre farklılığın olduğu 

görülmekte ve genel olarak erkeklerin ortalamasının kadınların ortalamasından yüksek olduğu 

görülmektedir. İlgili farkın ise istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlenmiştir. 

 

Şekil 18: Yaş Değişkenine Göre Adli Muhasebenin Bilgiye Dayalı Soruları İçin Anlamlı Bir 

Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Tek yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

H0: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile bilgi sorularına vermiş oldukları cevaplar anlamlı farklılık 

göstermez.  

H1: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile bilgi sorularına vermiş oldukları cevaplar anlamlı farklılık 

gösterir.  

Bilgi 

ortalama  

Gözlem  Ortalama  Standart 

sapma 

F P Anlamlı 

fark  

21 33 3,6636 ,56448 2,824 0,040 (21 yaş) 

22 69 3,5449 ,59447   (23 yaş) 

23 56 3,3304 ,54068    

24+ 27 3,4370 ,53432    

Toplam  185 3,4854 ,57309    

 

              Şekil ‘de öğrencilerin gruplandıkları yaş seviyelerine göre bilgi düzeyleri 

karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın 21 yaş grubuna ait öğrencilerde  (X=3,6636) ait olduğu 

görülmektedir. Bunu 22 yaş grubu öğrenciler (X=3,5449) ve 24 yaş grubu öğrenciler (X=3,4370 

)izlemekte ve en düşük ortalama ise 23 yaş grubu (X=3,3304) öğrenciler de görülmektedir. 

              Katılımcıların bilgi sorularına vermiş oldukları cevapların anlamlı bir şekilde farklılaşıp 

farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatistiksel testlerden parametrik bir test olan tek yönlü 

varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F= 2,824, ve  , (p < 0,05) istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark hesaplanmıştır. Farklılığın kaynağını test etmek için Post Hoc testlerinden 

Tukey testi kullanılmıştır. Farklılığın yönü (21 yaş ) ve (23 yaş ) olarak bulunmuştur. Bu durumda 

H:1 hipotezi kabul edilir. 

225



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Şekil 18.1 Yaş Değişkenine Göre Adli Muhasebenin Eğitim İle İlgili Sorularına Yönelik 

Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

H0: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile adli muhasebenin eğitim ile ilgili sorulara vermiş oldukları 

cevapları anlamlı farklılık göstermez. 

H1: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile adli muhasebenin eğitim ile ilgili sorularına verilen cevaplar 

arasında anlamlı farklılık vardır 

 

Eğitim 

ortalama  

Gözlem  Ortalama  Standart 

sapma  

F P Anlamlı 

fark  

21 33 3,6152 ,50752 1,291 0,279  

22 69 3,5029 ,46620    

23 56 3,4125 ,52330    

24+ 27 3,4519 ,39843    

Toplam  185 3,4881 ,48406    

 

             Katılımcıların adli muhasebe eğitimi sorularına vermiş oldukları cevapların anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatiksel testlerden parametrik bir test olan 

tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F=1,291 ve (p>0,05) 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği gözlenmiştir. 

 

Şekil 18.2 Yaş Değişkenine Göre Adli Muhasebenin Faydalarına Yönelik Cevaplar Arasında 

Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Belirlemek İçin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları  

HO: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile Adli muhasebenin faydaları üzerine vermiş oldukları cevaplar 

anlamlı bir farklılık göstermez. 

H1: Öğrencilerin yaş düzeyleri ile Adli muhasebenin faydaları üzerine vermiş oldukları cevaplar 

anlamlı farklılık gösterir. 

 

Fayda  Gözlem  Ortalama  Standart 

sapma  

F P Anlamlı 

fark  

21 33 3,6697 ,43408 1,676 0,174 Yok  

22 69 3,7797 ,86934    

23 56 3,5161 ,61015    

24+ 27 3,5889 ,39743    

Toplam  185 3,6524 ,67679    

 

        Katılımcıların adli muhasebenin faydaları sorularına vermiş oldukları cevapların anlamlı bir 

şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek amacıyla istatiksel testlerden parametrik bir test olan 

tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Varyans analizi sonucunda F: 1,676 ve   (p>0,05 ) olduğu 

için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği ve bu burumda H:0 hipotezi kabul edilir. 

 

 

 

 

SONUÇ 

              Adli muhasebeciler finansal tablo hilelerinden adli davalara kadar çok geniş bir alanda 

hizmet vermektedirler. Ülkemizde de henüz pek bilinmeyen bu meslekle ilgili temel sorun bu 

hizmeti verecek nitelikli işgücünün olmayışıdır. Adli muhasebe mesleğinin ileri düzeyde muhasebe, 

denetim ve gerekli ölçüde hukuk bilgisinin yanı sıra ilgi alanına giren hemen her konuda deneyim 

gerektirmektedir.  

226



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
        Ticari işlemlerin karmaşıklığı ve boyutlarının günden güne artması da aslında adli muhasebeye 

olan ihtiyacın da büyümesine yol açmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde yaşanan mali 

manipülasyonların, mahkeme kararlarındaki yanlışlıkların ortaya çıkarılması  gibi nedenlerden 

dolayı iyi yetişmiş adli muhasebecilere her geçen gün ihtiyaç duyulmaktadır. 

           Bu çalışma muhasebe ve finans alanına en yakın bölümlerden olan işletme son sınıf 

öğrencilerine yapılmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İİBF işletme öğrencilerine 

yönelttiğimiz anket soruları kapsamında  , adli muhasebe kavramının öğrenciler tarafından 

bilinirliği ve farkındalık düzeylerinin ölçülmesi hedeflenmektedir ve bu amaçla 185 öğrenciye anket 

yapılmıştır. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerine göre sorulara verdikleri cevaplarda 

farklılıkların olup olmadığı analiz edilmeye çalışılmıştır.   

         Araştırma için oluşturulan ‘’Adli muhasebe ‘’ ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik analizi 

Cronbach’s alpha katsayısı ile incelenmiştir. Ölçeğin tamamı için yapılan güvenirlik analizinde 

Cronbach’s alpha katsayısı 0,795 olarak bulunmuştur. Bu değer ölçeğin kabul edilebilir düzeyde 

olduğunu göstermektedir.  

       Toplamda 200 öğrenciye uygulanan anket kapsamında hatalı anketler çıkarıldıktan sonra analiz 

kapsamına  185 anket dahil edilmiştir. İşletme son sınıf  öğrencilerine  yönelttiğimiz anket 

sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun adli muhasebe kavramı hakkında bilgi sahibiyim 

sorusuna kararsız yönde cevap verdikleri görülmüştür.   

      Ülkemizde adli muhasebecilik doğru şekilde uygulanıyor hususuna kararsız kaldıkları bunun 

nedeninin ise katılımcıların çoğunun adli muhasebe ile ilgili bilgi düzeylerinin düşük olmasıyla 

ilgili olduğu söylenebilir.  

        Çalışmanın ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerine göre sorulara verdikleri 

cevaplarda farklılıkların olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmış ve katılımcıların demografik 

özelliklerine göre sorulara verdikleri cevaplarda bariz farklılıkların olmadığı görülmüştür .         

       Adli muhasebenin farkındalık düzeyi ölçeğine katılan öğrencilerin anketin geneline verdikleri 

toplam puan bazında cinsiyet durumunu incelemek amacıyla T testi yapılmıştır. Yapılan T testi 

sonucunda cinsiyet durumunun adli muhasebenin farkındalık düzeyi üzerinde farklılık gösterdiği 

görülmüştür. Erkek katılımcıların kadın katılımcılardan bu konu üzerinde daha çok bilgi sahibi 

oldukları görülmüştür. 

        Çalışmanın bir diğer bölümünde yaş faktörünün adli muhasebenin bilgiye dayalı soruları 

üzerinde etkisinin olup olmadığı üzerinde durulmuştur. Yapılan Anova testi sonucunda yaş grupları 

arasında anlamlı bir farkın olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre en çok farkın 21 ve 23 yaş grubu 

öğrencilerde olduğu söylenebilir. 

        Yapılan analizler sonucunda, katılımcıların adli muhasebeye uzak oldukları ve adli muhasebe 

farkındalıklarının ise düşük olduğu görülmektedir. 

Sonuç olarak adli muhasebecilik mesleğinin ülkemizde uygulanabilmesi için, öncelikle adli 

muhasebecilik mesleği ile ilgili üniversitelerde eğitimlerin verilmesi, bununla ilgili yasal zeminin 

oluşturulması ve meslek ile ilgili üniversiteden sonraki planlamaların yapılması gerekmektedir. 

Çünkü muhasebe meslek mensupları; adli muhasebeciliğin ülkemizde uygulanmaya başlamasıyla 

muhasebecilik mesleğinin saygınlık kazanacağı, ve  muhasebe mesleğinin vizyonuna olumlu katkı 

sağlayacağını ayrıca adli muhasebe meslek mensuplarına yeni iş fırsatları sunacağını 

düşünmektedirler. 
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Özet 

Birçok şekilde tanımlanan finansal okuryazarlık, bir bireyin kendi bütçesini yönetebilmesi 

konusunda karar alabilme yeteneği olarak ta ifade edilebilir. Bu yeteneğin bireysel olarak 

geliştirilmesi; hem kişinin kendisine, hane halklarına ve hem de makro açıdan içinde 

bulunulan toplumun refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacaktır. Bu artışın 

sağlanabilmesi için de, bireylerin doğru ve yerinde karar verebilmeleri için yeterli düzeyde 

finansal bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Sadece finansal bilgi düzeyinin yüksekliği 

değil; aynı zamanda bireylerin rasyonel tutum ve davranışlar da göstermeleri gerekmektedir. 

Bu bilgi ve davranış düzeyine sahip olmakta kişilerde öncelikle aile içinde ve daha sonra 

temel eğitimden başlayarak tüm eğitim hayatları boyunca verilmesi gerekmektedir. 

Günümüzde finansal okuryazarlığın önemi giderek artmaktadır ve mali kararlar almak 

hayati bir önem taşımaktadır. Günden güne artan küreselleşmeyle birlikte değişen pazar 

riski ve finansal ürünler ile hizmetlerin karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda 

bireylerin bilgili ve doğru bir şekilde karar vermeleri gerekmektedir. Bireylerin ekonomik 

ve finansal alanlarda bilgili olup olmadıkları ve bilgi düzeyleri finansal ve ekonomik 

davranışlarını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak bireylerin finansal bilgi 

düzeyleri ne kadar yüksek olursa ekonomik büyümeye ve kalkınmaya o oranda katkı 

sağlayacaklardır. Araştırmada öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin tespit 

edilmesi, finansal okuryazarlığın öneminin ne kadar bilindiğini gösterecektir. Bu açıdan 

çalışmada, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğrencilerin, finansal 

okuryazarlık düzeyleri ile finansal farkındalık düzeylerinin bireylerin demografik özellikleri 

ile ilişkili olup olmadığı, işletme bölümü son sınıf öğrencilerine uygulanan anket sonucu 

elde edilen verilere frekans, T testi, Anova testi ve ki kare testi yapılarak ölçülmüştür. 

Ankette yer alan basit faiz, bileşik faiz, paranın zaman değeri ile ilgili sorular temel ve ileri 

düzey finansal bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun 

taksitlendirme, kurlardaki artışın piyasaya etkileri, ekonomik göstergeleri yorumlayabilme, 

borç yönetimi, harcama –tasarruf bilgilerinin hakkında yeterli düzeyde bilgiye ve tutuma 

sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda, ekonomi, 

muhasebe ve finans dersleri alan İİBF öğrencilerinin mezun olmadan finansal okuryazarlık 
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düzeylerinin yükseltilmesi, eğitim programlarına bununla ilgili derslerin entegre edilerek 

öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyleri arttırılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Finansal farkındalık, Finansal okuryazarlık, Finansal karar, Finansal 

bilgi . 
 
 

GİRİŞ 

Son yıllarda finansal okuryazarlık konusu eğitimciler ve ekonomistler tarafından sık sık 

gündeme getirilmektedir. Her geçen gün karmaşıklaşan, gelişen ve yeni yatırım 

enstrümanlarıyla karşılaştığımız finans dünyasında doğru kararlar alabilmek için finansal 

eğitimin gerekliliği son derece önem arz etmektedir. Genç nüfusun daha yoğun olduğu 

ülkemizde gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençlerin finansal fırsatlar ve bilgi 

kaynaklarından yeterince faydalanmadığı ve bu konuda sıkıntılar yaşadığı görülmektedir 

(www.paramiyonetebiliyorum.net). 

Finansal bilgi düzeyleri yetersiz olan genç neslin finansal okuryazarlık durumu eğitimciler, 

bankalar ve ekonomistler gibi birçok farklı grup tarafından sıkça gündeme getirilmekte ve 

konu ile ilgili endişeleri arttırmaktadır. Ebeveynleriyle birlikte yaşayan genç bireyler için 

finansal karar alma yükümlülüğü hayatlarının belirli aşamalarına kadar karşılarına 

çıkmadığı için, üniversite hayatlarına başladıklarında bir bakıma finansal kararlarını da 

kendi başlarına almak zorunda kalmaktadırlar. Bu nedenle yeterli düzeyde finansal 

okuryazarlık bilgisine sahip olmaları bu noktada önem arz etmektedir (Kılıç vd., 2015:130). 

Gençlerin kendi bütçelerini yönetmeyi öğrenmesiyle birlikte sağlıklı bir finansal gelecek 

oluşturmaları sağlanarak ve uzun vadede finansal okuryazarlık düzeyi yüksek nesiller 

oluşturularak sürdürülebilir kalkınma sürecine katkıda bulunulabilir. Bu doğrultuda, 

ekonomik istikrar ve sürdürülebilirlik için finansal okuryazarlık büyük önem 

taşımaktadır(www.paramiyonetebiliyorum.net).  

Öte yandan, öğrenciler para kazanmaya başladıklarında yatırım kararını almak için kişisel 

finans konularında güçlü finansal okuryazarlığa sahip olmalıdırlar. Buna ek olarak, kendi 

finansal kararlarını almalı ve ihtiyaçları doğrultusunda yönetmelidirler. Genç nesil, özellikle 

de öğrenciler finansal kararlarını doğru vermede yoksundurlar. Tasarruf etmek yerine 

harcamayı severler. Geleceği akılda tutarak öğrencilerin tasarruf alışkanlığı geliştirmeleri 

gerekir. Ayrıca bankalar tarafından sağlanan çeşitli finansal hizmetler ve tesislerden 

haberdar olmaları, onların daha güvenli ve daha iyi bir gelecek planlamaları ve sağlam 

kararlar vermelerini etkileyecektir.(Rizwan vd,2015:730). 

Üniversitede okuyan öğrencilerin çoğunluğu ailelerinden ayrı yaşamaktalar ve bu 

gençlerinde tasarruf, harcama ve yatırım bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi büyük 

önem arz etmektedir. Bu yüzden öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeylerini 

değerlendirerek, onların finansal alışkanlıkları ve davranışları hakkında bilgi edinebiliriz. 

Bu amaçla çalışmada Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde 

okuyan İşletme bölümü öğrencilerinin almış oldukları lisans dersleri doğrultusunda finansal 

okuryazarlık ve farkındalıkları analiz edilmeye çalışılmıştır. 

LİTERATÜR 

‘’Finans literatüründe henüz yeni olan finansal okuryazarlık kavramı henüz bilimsel bir 

tanıma sahip değildir. Hatta terim olarak kullanımı dahi ülkeden ülkeye, araştırmacıdan 

araştırmacıya değişiklik gösterebilmektedir. İngiltere ve Kanada’da “finansal yeterlilik” 

(financial capability) terimi kullanılırken, ABD, Avustralya ve diğer bazı ülkelerde 

“finansal okuryazarlık” (financial literacy) kavramı kullanılmaktadır. Bazı yazar ve 

kurumlar “finansal farkındalık” (financial awareness) kavramını kullanmayı tercih ederken, 

“ekonomi okuryazarlığı” (Economic literacy) kavramı da finansal okuryazarlık kavramı 
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yerine kullanılabilmektedir’’ (Kaderli vd, 2016:92). 

‘’Finansal okuryazarlık, finansal kavram, bilgi, ürün ve uygulamaları içeren ve bunlara 

ilişkin temel düzeyde bilgi sahibi olarak kararlar almayı ifade eden bir alandır. Finansal 

okuryazarlık birçok farklı alanla ilişkilidir. Bu alanların içinde finansal psikoloji, bireysel 

finans, finansal eğitim, finansal davranış ve teknoloji kullanımı gibi başlıklar yer 

almaktadır. Finansal okuryazarlık, bireylerin gündelik yaşamında karşılaştığı finansal 

sorunlara yanıtlar sağlarken, finansal piyasaların da etkin ve verimli çalışmasına katkı 

sağlar.’’ (Bayram, 2014:109) 

‘’Finansal okuryazarlık; bütçeleme, tasarruf, yatırım, ödünç alma/verme, sigortalama, 

çeşitlendirme ve gelir-gider eşleştirmesi ile ilgili uygulamalar gibi finansal müşterilerin 

finansal ürün/hizmet ve kavramlar hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmelerini, finansal 

risk ve fırsatları daha iyi görmelerini, daha bilinçli tercih yapmalarını, nereden yardım 

almaları gerektiğini ve finansal refahlarını arttırmak için bunun dışındaki diğer tüm 

faaliyetleri etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır’’ 

(Gutnu ve Cihangir, 2015:416). 

‘’Yapılan diğer bir çalışmada ise, finansal okuryazarlık sorularının tümüne doğru olarak 

yanıt verenlerin çoğunluğunun Almanya ve İsviçre’de 36-50 yaş arası ve erkek, Amerika 

Birleşik Devletleri ve Hollanda’da 51-65 yaş arası ve erkek olduğu gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte finansal okuryazarlık ve ebeveynler arasında bir bağlantı olduğu da 

belirlenmiştir. Babaların eğitimli olması ile onların kız çocuklarının finansal okuryazarlığına 

yönelik olumlu etkisi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur’’ (Lusardi ve Mitchell, 

2014:18-21). 

Kılıç, Ata ve Seyrek (2015)’in yaptığı çalışmada; öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili 

en fazla bilgiye sahip oldukları alanın bireysel bankacılık konusu olduğu en az bilgiye sahip 

oldukları alanın ise yatırım konusu olduğu gözlemlenmiştir. 

Finansal farkındalık ve finansal okuryazarlık açısından değerlendirildiğinde bireylerin 

ulaşım maliyeti, zaman maliyeti ve diğer maliyetleri göz önüne alarak öncelikle internet 

bankacılığını kullanmaları beklenmektedir. Özellikle teknolojik gelişmeler göz önüne 

alındığında finansal sistemdeki aracılar kendi maliyet ve tüketici maliyetlerinin düşürülmesi 

ve finansal farkındalığın arttırılması amacıyla şubede yapılabilecek işlemlerin birçoğunu 

online işlem kanallarına yükleyerek tüketicilere kolaylık sağlamak amacıyla ciddi rekabet 

içine girdiklerini görmek mümkündür. ( Eker ,2017 :104-105 ) 

Finansal okuryazarlığın eksikliği ülkemizde sahtecilik, dolandırıcılık gibi sanal veya fiziki 

suç konularının sıkça görülmesinde önemli bir etken olarak görülebilecektir. Piramit usulü 

satıştan, fatura merkezi dolandırıcılığına, pishing yöntemi ile sahte banka web sitesinden 

hediye kuponu dağıtmaktan, bankadan kredi çıkartmayı taahhüt eden komisyonculara kadar 

örnekler bulunmaktadır. Son güncel vakalardan birisi ise araştırma yapmadan ( ‘’klik pırr 

etkisi ‘’) dahil olunan Çiftlik Bank’tır (Özgür ,2018 ). 

FİNANSAL OKURYAZARLIK KAVRAMI VE ÖNEMİ 

1. Finansal Okuryazarlık Kavramı 

Finansal okuryazarlık kavramının bilimsel olarak tam bir tanımı bulunmamaktadır. Birçok 

ülkede farklı terimlerle dile getirilmektedir. İngiltere ve Kanada’da “finansal yeterlilik” 

(financial capability) terimi kullanılırken, ABD, Avustralya ve diğer bazı ülkelerde 

“finansal okuryazarlık” (financial literacy) kavramı kullanılmaktadır.  

OECD finansal okuryazarlık tanımı; finans terimlerine hakimiyet ile finansal kararlarda 

etkin olma ve ekonomik aktivitelere bilinçli katılım ‘’ şeklinde özetlenebilecektir. Benzer 

şekilde ülkelerin eğitim sistemlerini karşılaştırmalı olarak ölçen ve analiz eden OECD’nin 

PISA değerlemesinde ilk defa 2012 yılında finansal okuryazarlıkla ilgili sorulardan 

hareketle ülkelerin bu konudaki gelişmişliklerini kıyaslamak mümkün olmaktadır. ( 

TEDMEM.org ,2016 ,ET:2018 )  
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Finansal okuryazarlığa genel tabiri ile bakacak olursak; bireylerin para yönetimi 

gerçekleştirirken aldıkları kararları anlayıp, doğru adımlar atıp, en risksiz şekilde 

uygulamalarıdır. Finansal işlemlerde bireyler bilgi sahibi olarak etkin kararlar alabilir ve en 

doğru alternatifi tercih ederek daha olumlu sonuçlara varabilirler.  Finansal okuryazarlık 

sadece parayı doğru harcamak değil aynı zamanda doğru yatırımlar yapmayı da 

kapsamaktadır. Serbest piyasa ekonomisinde birçok finansal enstrüman ortaya çıkmıştır. 

Bireylerin bu enstrümanlar içerisinde doğru karar vererek doğru yatırımlar yapabilmesi için 

finansal okuryazarlık bilgisine sahip olması gerekir. Finansal okuryazarlığı özetleyecek 

olursak; insanların paralarını en doğru şekilde yönetebilmek için sahip olması gereken bilgi 

birikimidir. 

2. Finansal Eğitim 

Finansal okuryazarlığın ülkemizde geliştirilebilmesi için finansal eğitime önem vermek 

gerekmektedir. Şu anda ülkemizde cep bankacılığı ve internet bankacılığı ile birlikte 

bireyler kendi kararlarını kendileri vererek işlemlerini kendileri gerçekleştirmekte. Fakat 

finansal terimleri bilmeden alınan bu kararlar çoğu zaman hatalara ve kayba yol açmaktadır. 

Para yönetimi konusunda daha bilinçli bir toplum yetiştirmek için sadece ülkenin iktisadi ve 

idari fakültelerinde değil birçok alanda ve bölümde finansal eğitim verilmelidir. Finansal 

eğitim aldıktan sonra birey aldığı bu eğitimi davranışlarına yansıtarak doğru şekilde hareket 

etmelidir. Aynı zamanda finansal eğitim ile birlikte insanlar banka sektöründeki hizmetleri 

daha korkusuz ve doğru şekilde kullanabilecek.  

3. Finansal Okuryazarlığın Önemi 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte küreselleşme artmış ve para yönetimi daha önemli hale 

gelmiştir. İnsanlar daha hızlı harcama yaparken yaptıkları harcamanın bilincinde 

olmayabiliyorlar. Özellikle hızlı kredi alımı ve kredi kartlarını bilinçsizce kullanma 

insanların para yönetiminde eksik olduklarını göstermektedir. 

Finansal okuryazarlık bu gereksiz harcamaların önüne geçerek hem tasarrufu hem doğru 

para yönetimini insanlara aşılayabilir. Yaşam kalitelerini arttırmak isteyen birey ve aileler 

daha fazla birikim yapma konusunda fazlasıyla istekliler. Fakat bu durumu nasıl yapacakları 

konusunda çoğu bireyin bilgisi bulunmamaktadır. Bireylerin ekonomik konuları daha iyi 

anlamaları ve daha akılcı davranmaları ülke refahını da yükseltecektir.  

Standard & Poor’s’un yaptığı araştırmalar sonucunda finansal okuryazarlık konusunda 

Türkiye 144 ülke arasından 120. oldu. Ülkemizde 18 yaşından büyüklere riski dağıtmak, 

enflasyon, faiz ve bileşik faiz kavramları hakkında sorular soruldu. Bu soruların üçüne 

doğru yanıt verildiği takdirde kişi okuryazar olarak kabul ediliyor. Bu kavramların üçüne 

sahip olan kişilerin oranı %23,6 olarak tespit edildi. Dünya genelinde finansal okuryazarlık 

oranı %33 seviyelerinde görülmekte.  

Finansal okuryazarlık konusunda dünyanın birçok ülkesinden daha geri kalmaktayız. Bu 

durum ülke refahını ve ekonomisini de kötü etkilemekte. Bireylerin yapacağı tasarruflar ve 

yatırımlar ülkenin kalkınmasını da doğru şekilde etkiler.  

4. Finansal Okuryazarlığın Gerekli Olma Nedenleri 
 

Finansal piyasaların giderek genişlemesi ve finansal piyasalardaki bilginin giderek artması 

insanların finansal okuryazarlık seviyelerinin daha yüksek olmasını gerektirmektedir. Bunun 

yanı sıra bu gerekliliği diğer nedenleri şu şekildedir; 

Finansal Ürünlerin Karmaşıklığı: Birçok yeni yatırım aracı insanların yapacakları 

yatırımlarda karar vermesini daha da zorlaştırmakta. Özellikle küreselleşen ekonomide 

insanların uluslararası yatırım imkânıyla birlikte finansal bilgiler fazlasıyla artmıştır. 

Nüfus ve Yaşam Süresi: Çalışan nüfus bağımlı olan nüfusu destekleyemeyecek oranda az 

ise bu ülke ekonomisine zarar verir. Bireylerin yaşam süresi uzadıkça ve nüfus artışı 

oldukça insanların daha fazla parasal planlama yaparak yaşamaları gerekmektedir. 
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Gelirdeki Değişimler: Bireylerin gelirleri arttıkça ve azaldıkça yeni hayat standartlarıyla 

karşılaşmaları mümkündür. Bu artış ve azalışlara göre bireyler kendilerine yeni finansal 

planlamalar yapmalıdır. 

Sermaye Piyasasındaki Değişimler: Sermaye piyasalarındaki değişimlerle birlikte daha 

fazla tüketici yatırıma yönelmektedir. Fakat finansal okuryazarlık seviyesi düşük olduğu 

sürece yatırımcıların piyasada yapacağı hata ve zararlar yüksek ölçüde olacaktır. Piyasadaki 

riskleri öğrenmeleri için yatırımcılara daha fazla eğitim verilmelidir. 

 

5. Araştırmanın Amacı 

 

Dünya üzerinde önemli bir yere sahip olan finansal okuryazarlık bilgisi ülkemizde çok 

düşük seviyelerde olduğu biliniyor. Bu çalışmanın amacı iktisadi ve idari bilimler fakültesi 

öğrencilerinin ne düzeyde finansal bilgiye sahip olduklarını ölçmek ve finansal eğitim alan 

insanların paralarını ne düzeyde yönetebildiklerini görebilmek. İşletme son sınıf öğrencileri 

üzerinde yapılan anket çalışmalarını SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

programı kullanarak demografik özelliklere göre işletme son sınıf öğrencilerinin finansal 

okuryazarlık düzeyi ölçülmüştür. 

 

 

 

 

6. Uygulama 

 

         Bu çalışmanın temel amacı, araştırma kapsamında ki öğrencilerin finansal 

okuryazarlık seviyesini saptamak ve geleceği şekillendirecek olan öğrencilerde finansal 

farkındalığı arttırmaktır. Bu amaçla iktisadi ve idari bilimler öğrencilerine anket çalışması 

uygulanmıştır.  

Anket çalışması daha önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara ankete 

katılanların karşılık vermesiyle veri elde etme yöntemi olarak tanımlanabilir (Gutnu ve 

Cihangir, 2015:420). Çalışmanın verileri öğrencilere uygulanan anketlerden elde edilmiştir.  

 

7. Yöntem ve Veri  

 

        Anket formu dört alt başlıktan oluşmaktadır. İlk alt başlıkta katılımcıların 

demografik özelliklerine ilişkin sorular ile gelir-gider durumlarına ait bilgilerde yer 

almaktadır. İkinci alt başlıkta, katılımcıların finans algı düzeylerini ölçmeye yönelik sorular 

yer almaktadır. Üçüncü alt başlıkta finansal farkındalık düzeylerini ölçmeye yönelik 

finansal davranışları içeren sorular ve dördüncü alt başlıkta ise 5’li likert ölçekli katılım 

soruları bulunmaktadır. Dört alt başlıkta yer alan soruların hazırlanmasında çeşitli 

kaynaklardan faydalanılmıştır 

 

Tablo 1: Anket çalışmamız sonucunda elde edilen anket verileri SPSS  

 

Cronbach’s 

Alpha  

N of Items 

0,748 42 

 

Spss 24 programı ile yapılan güvenirlik analizinde anketimizin Cronbach’s Alpha 

güvenirlilik katsayısı 0,748 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s Alpha değerinin kendi 
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alanımıza göre özellikle sosyal bilimlerde kabul edilebilir değerdir. Görüldüğü üzere 

anketimiz kabul edilebilir bir eşiktedir. 

Bulunan cronbach alpha katsayısı 0,50 değerinden büyük çıktığı için ölçek güvenilirliğinin 

sağlandığı görülmüştür. Cronbach alpha değeri belirlenirken, demografik değişkenler 

analize dâhil edilmemiştir. 

 

7.1 Öğrencilere İlişkin Sosyo – Ekonomik, Demografik ve Tanımlayıcı Bilgiler  

 

Tablo 2: Öğrencilere İlişkin Sosyo-Ekonomik, Demografik ve Tanımlayıcı Değişkenler      
                                                                                          N                               %                                       

Yaş                            19-20                                                  1                            ,8 

                                   21-22                                                 81                         65,3 

                                   23-24                                                 36                         29,0 

                                   25 ve üstü                                          6                          4,8 

Cinsiyet                      Erkek                                               53                         42,7 

                                   Kadın                                               71                         57,3                                                                                                             

Öğrenim Programı  

                                  Örgün Öğretim                                   37,9                  47 
                                  İkinci Öğretim                                    77                       62,1 
 

Gelir Düzeni              Düzenli Gelirim Var                             66                     53,2 

                                   Düzensiz Gelirim Var                          42                     33,9 

                                   Hiç Gelirim Yok                                   16                     12,9 

_______________________________________________________________ 

 Ailedeki Toplam Kişi Sayısı                   

                                    Yalnız Yaşıyorum                                 17                      13,7 

                                     2                                                           19                      15,3 

                                     3                                                            30                     24,2 

                                     4                                                            35                     28,2 

                                     5                                                            13                     10,5 

                                     6 ve üzeri                                              10                      8,1 

___________________________________________________________________ 

Ailede Geliri Olan Kişi Sayısı        

                                      1                                                          44                       35,5 

                                      2                                                          46                       37,1 

                                      3                                                          20                       16,1 

                                      4                                                           8                         6,5 

                                      5                                                           3                         2,4 

                                      6 ve üzeri                                             3                         2,4            

____________________________________________________________________ 

Aylık Gelir Düzeyiniz                     

                                   500 TL ve altı                                         8                            6,5 

                                   501-1000 TL                                          27                         21,8 

                                   1001-1500 TL                                        19                         15,3 

                                   1501-2000 TL                                       25                          20,02 

                                   2000 ve üzeri                                         45                           36,3                              
______________________________________________________________ 
Aylık Gideriniz Nedir?                  

                                 500 TL ve altı                                           18                         14,5 

                                  501-1000 TL                                           40                          32,3 

                                 1001-1500 TL                                          33                          26,6 

                                 1501-2000 TL                                          23                          18,5 

                                2000 TL ve üzeri                                      10                            8,1 

_____________________________________________________________________ 

 

Bu bölümde araştırmaya alınan öğrencilerin; cinsiyet, yaş, öğrenim programları, düzenli 

gelirlerinin olup olmadığı, kişisel aylık gelir ve giderleri, ailede yaşayan kişi sayısı, ailede 
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geliri olan toplam kişi sayısı, evde yaşayan kişi sayısı gibi bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaşları incelendiğinde; %65,3 ile yaşı 21-22 

olanlar önde olup bunu %20,0 ile 23-24 yaş arası öğrenciler ve %8’i de 19-20 ve %4,8’i de 

25 ve üstü yaş grubu öğrenciler izlemektedir. Veriler incelendiğinde ankete yanıt verenlerin 

%57,3’ü (53 kişi) erkek ve %42,7 si (71) ile çoğunluğunun kadın olduğu gözlenmiştir. 

           Öğrenciler arasında düzenli geliri olanlar 66 kişi (%53,2), düzenli geliri 

bulunmayanlar 42 kişi (%33,9) ve hiç geliri olmayan ise 16 kişi (%12,9)’dir. Genel olarak 

aylık toplam geliri 2000 TL ve üstü olanlar ile ailede geliri olan toplam kişi sayısı 2 olanlar 

ve ailede ki toplam kişi sayısı 4 (%28,2) olanlar önde gelmektedir. Aylık giderleri 

bakımından 501-1000 TL (%32,3) arasında olanlar ağırlık taşımaktadır.  

 

Tablo 3: Katılımcıların Finansal Okuryazarlık Farkındalık Düzeyleri  

 

 Evet % Hayır % 

1.Finansal okuryazarlık 

kavramını daha önce 

duydunuz mu? 

 

96,0 

  

4,0 

2.Ekonomi ve finans 

gündemini takip eder 

misiniz? 

66,9 33,1 

3.Herhangi bir bankada 

vadeli hesabınız var m? 

60,5 38,7 

4.Online bankacılık 

uygulamalarını kullanıyor 

musunuz? 

93,5 6,5  

5.Kredi kartınız var mı? 83,9 16,1 

 

           Katılımcıların genel özellikleri belirlendikten sonra öğrencilerin finansal 

okuryazarlık farkındalıkları tespit edilmeye çalışılmıştır. Evet-Hayır şeklinde sorulan 

sorulara verilen cevaplar tabloda yer almaktadır. Bu tablodan da görüleceği üzere 

katılımcıların büyük çoğunluğu finansal okuryazarlık kavramını daha önce duydukları ancak 

sadece yaklaşık %67’lik kısmının ekonomi ve finans gündemini takip ettiği görülmektedir. 

Bunun en temel nedeni ise öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökememeleridir. 

Piyasaların etkin bir şekilde işleyebilmesi için bireylerin bu piyasalarda aktif olarak var 

olmaları gerekmektedir. Özellikle gençlerin hele de üniversiteye gelmiş gençlerin yaşam 

şartları nedeniyle bankacılık sistemi içerisinde rol almaları büyük önem taşımaktadır 

Ayrıca%94’lük kısmı online bankacılık uygulamalarını kullanırken sadece % 61’lik 

kısmının vadeli bir hesabı vardır. Ayrıca %4’lük kısmının da finansal okuryazarlık kavramı 

hakkında bilgi sahibi olmadıkları gözlenmiştir. 

 

Tablo 4: Tablo Kredi Kartı Kullanımının Cinsiyete Göre Dağılımı 

 

Kredi kartınız var 

mı? 

CİNSİYET  (%)  

TOPLAM  ERKEK KADIN 

EVET 42 

44,5 

62  

59,5 

104 

104,0 

HAYIR  11 

8,5 

9 

11,5 

20 

20,00 

235



 
 

   8 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 

TOPLAM  53  

53,0 

71 

71,0 

124 

124,0 

 

 

Tablo 5: Tablo Kredi Kartının Yaşa Göre Dağılımı  

 

Kredi 

kartınız var 

mı? 

YAŞ (%)  

TOPLAM  
19-20 21-22 23-24 25 ve üzeri 

EVET  1 

,8 

68 

67,9 

30 

30,2 

5 

5,0 

104 

104,0 

HAYIR  0 

,2 

13 

13,1 

6 

5,8 

1 

1,0 

20 

20,0 

TOPLAM  1 81 

 

36 

 

6 

 

124 

 

            

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre bayan öğrencilerin %59,5’i kredi kartı kullanırken, 

%11,5’i kredi kartı kullanmamaktadır. Erkeklerin ise %44,5’i kredi kartı kullanırken %8,5’i 

kullanmamaktadır. Yaş aralığı sonuçlarına bakıldığında %8 oranında 19-20 yaş aralığında 

olan sadece 1 kişinin kredi kartı kullandığı görülmektedir. %67,9 oranında 21-22 yaş 

Aralığında 68 kişi kredi kartı kullanıyor iken %13,1’i de kredi kartı kullanmamaktadır.25 ve 

üzeri yaş grubuna bakıldığında %5 oranında 5 kişi kredi kartı kullanıyorken %1’i de kredi 

kartı kullanmamaktadır. Tablo incelendiğinde 21-22 ve 23-24 yaş grubu öğrencilerde kredi 

kartı kullanım sıklığı daha fazladır. Teknoloji her alanda geliştiği gibi alışveriş yaparken de 

çoğu kez kredi kartı kullanımı artış göstermektedir. 

 

Tablo 6: Gelir Düzeninin Cinsiyete Göre Dağılımı  

 

        GELİR DÜZENİ  

TOPLAM  Düzenli gelirim 

var  

Düzensiz 

gelirim var. 

Gelirim yok  

KADIN 44 21 6 71 

ERKEK 22 21 10 53 

TOPLAM 66 42 16 124 

 

Tablo 7: Tablo Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanıp Kullanmamalarının Gelir Düzenine Göre 

Dağılımı  

 

 

Gelir Düzeni  

KREDİ KARTI KULLANIYOR 

MUSUNUZ? (%) 

 

 

TOPLAM  

EVET HAYIR 

Düzenli gelirim var  58 

55,4 

8 

10,6 

66 

66,0 

Düzensiz gelirim 

var  

34 

35,2 

8 

6,8 

42 

42,0 
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Gelirim yok  12 

13,4 

4 

2,6 

16 

16,0 

TOPLAM  104 

104,0 

20 

20,0 

124 

124,0 

 

          Araştırmada öğrencilerin gelir düzenlerine göre kredi kartı kullanıp kullanmadıkları 

araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre düzenli geliri olanların %58 ‘i yani yarıdan 

fazlasının kredi kartı kullandığı görülmektedir. Düzensiz geliri olanların %34 ‘ü kredi kartı 

kullanırken, düzenli geliri olanlara oranla daha azının kredi kartı kullandığı görülmektedir. 

Geliri olmayanların ise %12’lik kısmının kredi kartı sahibi olduğu görülmektedir.  

          Bu durum bize düzenli gelir elde edenlerin kredi kartı kullanımına daha sıcak baktığı 

ve yaş arttıkça kredi kartı kullanımının da artmasını beklerken burada kredi kartı 

kullanımının belli yaş gruplarında yoğunlaştığını ve istatistiki olarak anlamlı bir farklılığın 

olduğunu görüyoruz. Teknolojinin getirmiş olduğu yenilikler bizleri kart kullanmaya teşvik 

etse de bu durum bütçesini iyi bir şekilde ayarlayamayan öğrenciler için sorun teşkil 

edecektir ve beraberinde birtakım problemleri de doğuracaktır. Bütçesini iyi bir şekilde 

planlayamayan bireyler gelecekte sıkıntılar yaşayabilir. 

 

 

7.2 Öğrencilerin Bankada Vadeli Hesapları Olup Olmamasına Göre Cinsiyet Dağılımı 

Tablo 8: Öğrencilerin Bankada Vadeli Hesapları Olup Olmamasına Göre Cinsiyet Dağılımı 

 

Tablo 9: Öğrencilerin Vadeli Hesaplarının Olup Olmamasının Yaşa Göre Dağılımı  

Vadeli 

hesap 

YAŞ  (%) 

 

 

 

TOPLAM  19-20 21-22 23-24 25 VE 

ÜSTÜ 

EVET 1 

%0,6 

55 

%49,0 

18 

21,8 

1 

3,6 
75 

%75,0 

HAYIR 0 

0,4 

26 

%32,0 

18 

%14,2 

5 

%2,4 
49 

%49,0 

TOPLAM  1 

1,0 

81 

81,0 

36 

36,0 

6 

6,0 

124 

124,0 

 

Araştırmada öğrencilerin vadeli hesaplarının olup olmadığı araştırılmıştır. Bu araştırmada 

bayanların %43’ünün vadeli hesabı varken, erkek öğrencilerin %31’inin bankada vadeli 

hesabı olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet dağılımında öğrencilerin %75’inin vadeli hesabı 

varken, %49’unun vadeli hesapları olmadığı saptanmıştır. Yaş aralıkları araştırıldığında 23-

Herhangi bir 

bankada vadeli 

hesabınız var mı? 

CİNSİYET  (%)  

TOPLAM  
ERKEK  KADIN 

EVET 31 

32,1 

44 

42,9 
75 

75,0 

HAYIR 22 

20,9 

27 

28,1 
49 

49,0 

TOPLAM  53 

53,0 

71 

71,0 

124 

124,0 

237



 
 

   10 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 

24 yaş aralığına sahip öğrencilerin yaklaşık %22’nin vadeli hesabı varken ,%18 oranında 

vadeli hesaplarının olmadığı görülmektedir. En fazla vadeli hesap kullanım aralığı 21-22 

yaş grubu öğrencilerde %49 oranında görülmektedir. Bu durum öğrencilerin yeterli 

birikimleri olmadığı için ve yatırım yapmak için gerekli finansal bilgiyi henüz teorik olarak 

öğrenme aşamasında olduklarından dolayı ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10: Katılımcılara Yöneltilen Temel Düzey Finansal Bilgiler  
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Tablo 10’da görüldüğü gibi, ankette 2.maddede borsadaki gelişmelerin ekonomiye etkilerini 

anlayabilme konusunda çoğunluğunun %48 oranında  ‘’katılıyorum’’ cevabını 

vermişlerdir.3.madde de enflasyon oranlarındaki değişmeyi yorumlayabilme ifadesine %41 

oranın da ‘’ne katılıyorum ne katılmıyorum ‘’şeklinde cevaplandırdıkları 

görülmektedir.6.maddede parasal kaynaklarını değerlendirecek akılcı tercihlerde bulunma 

ifadesine %36 oranla ‘’katılıyorum’’ yanıtını verirken %33’ü ‘ne katılıyorum ne 

katılmıyorum ‘’yanıtını verdikleri görülmektedir.10. madde de taksitlendirme yaparken 

gelirini baz olma ifadesine %39 oranında  ‘’kesinlikle katılıyorum’’ cevabı verilmiştir. 

14.maddede yatırım yaparken aile bireylerinin fikrini alma ifadesine %32 oranında ‘’ne 

katılıyorum ne katılmıyorum ‘’ cevabını verdiği ve %23’ünün ise bu ifadeye 

‘’katılmadıkları’’ görülmektedir.20.madde de ürünlerin tüketicilere ulaşım sürecinin 

F
re

k
a

n
s 

 

Y
ü

zd
e 

F
re

k
a

n
s 

Y
ü

zd
e 

F
re

k
a

n
s 

Y
ü

zd
e 

F
re

k
a

n
s 

Y
ü

zd
e 

F
re

k
a

n
s 

Y
ü

zd
e 

 

1 Döviz fiyatlarındaki değişimin ihracat ve 

ithalat üzerindeki etkilerinin 

yorumlayabilirim 

5 4 14 11 47 38 38 31 20 16 

2 Menkul kıymetler borsasındaki 

gelişmelerin ekonomiye etkisini 

anlayabilirim. 

6 5 16 13 31 25 48 39 23 18 

3 Enflasyon oranlarındaki değişimin ne 

ifade ettiğini anlayabilirim. 

16 13 28 23 51 41 29 23 29 23 

4 Faiz oranlarının piyasaya etkisini 

anlayabilirim 

1 8 8 7 35 28 51 41 29 23 

5 Döviz ve altın fiyatlarında meydana gelen 

değişmenin nedenlerini 

yorumlayabilirim. 

1 8 9 7 50 40 38 31 26 21 

6 Parasal kaynaklarımı değerlendirerek 

akılcı tercihler yapabilirim.  

5 4 10 8 41 33 44 36 24 19 

7 Üretici ile tüketici arasındaki etkileşimin 

fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim 

0 0 8 7 46 37 49 40 21 17 

8 Ekonomik krizlerin işsizlik üzerinde 

yarattığı etkileri yorumlayabilirim 

1 8 12 10 37 30 51 41 23 19 

9 Kredi kartı kullanırken ödeme gücüme 

göre harcama yaparım 

6 5 7 6 32 26 36 29 43 35 

10 Taksitlendirme yaparken gelirimi göz 

önünde bulundururum. 

3 24 11 9 26 21 36 29 48 39 

11 Satın alınan ürünlerin fatura, fiş ve 

garanti belgelerini saklarım.  

12 10 8 7 31 25 34 27 39 32 

12 Beklenmedik durumlar için kenara para 

ayırırım 

12 10 10 8 40 32 26 21 36 29 

13

. 

Düzenli olarak tasarruf yaparım. 15 12 14 11 29 23 35 28 31 25 

14

. 

Yatırımlarımı yaparken aile üyelerimin 

fikrini alırım. 

12 10 16 13 40 32 29 23 27 22 

15

. 

Yüksek miktardaki harcamalar için (ev, 

araba) borçlanılabilir. 

11 9 11 9 45 36 35 28 22 18 

16 Kredi kartına taksit uygulaması 

harcamalarımı arttırır 

9 7 17 14 41 33 29 23 28 23 

17 Rekabetin ekonomik sonuçlarını 

anlayabilirim 

1 1 11 9 46 37 43 35 23 19 

18 Arz-talep dengesizliklerinin fiyatlara 

nasıl yansıdığını anlayabilirim.  

5 4 8 7 39 32 54 44 18 15 

19 Tüketeceğim ürüne karar verirken 

fiyat-fayda ilişkisini göz önünde 

bulundururum. 

2 2 8 7 29 23 46 37 39 32 

20 Ürünlerin tüketicilere ulaşım 

sürecinin fiyatlara nasıl yansıdığını 

anlayabilirim 

4 3 6 5 35 28 41 33 38 31 
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fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim ifadesine %33 oranında ‘’ katılıyorum’’ yanıtını 

verdikleri ve bunu %31 oranında ‘’katılıyorum’’ yanıtı izlemektedir. 

Sonuç olarak katılımcıların çoğunluğunun taksitlendirme, kurlardaki artışın piyasaya 

etkileri, ekonomik göstergeleri yorumlayabilme, borç yönetimi, harcama –tasarruf 

bilgilerinin hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 11: Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına İlişkin T 

testi Sonuçları  

 

 

 

Cinsiyet Gözlem  Ortalama  Standart sapma       Sig (2-tailed) 

1.Döviz fiyatlarındaki 

değişimin ihracat ve ithalat 

üzerindeki etkilerinin 

yorumlayabilirim 

         

Kadın 

71 3,28 1,003 ,052 

Erkek 58 3,64 1,021  

2.Menkul kıymetler 

borsasındaki gelişmelerin 

ekonomiye etkisini 

anlayabilirim. 

Kadın 71 3,45 1,053 ,335 

Erkek 58 3,64 1,128  

3.Enflasyon oranlarındaki 

değişimin ne ifade ettiğini 

anlayabilirim. 

Kadın 71 3,68 ,938 ,323 

Erkek 58 3,85 ,988  

4.Faiz oranlarının piyasaya 

etkisini anlayabilirim 

Kadın 71 3,72 ,881 ,254 

Erkek 58 3,91 ,925  

5.Döviz ve altın fiyatlarında 

meydana gelen değişmenin 

nedenlerini yorumlayabilirim. 

Kadın 71 3,58 ,889 ,407 

Erkek 58 3,72 ,968  

6.Parasal kaynaklarımı 

değerlendirerek akılcı tercihler 

yapabilirim. 

Kadın 71 3,51 

 

,998 ,355 

Erkek 58 3,68 1,052  

7.Üretici ile tüketici arasındaki 

etkileşimin fiyatlara nasıl 

yansıdığını anlayabilirim. 

Kadın 71 3,70 ,800 ,592 

Erkek 58 3,62 ,882  

8.Ekonomik krizlerin işsizlik 

üzerinde yarattığı etkileri 

yorumlayabilirim. 

Kadın 71 3,76 ,853 ,201 

Erkek 58 3,55 ,992  

9.Kredi kartı kullanırken 

ödeme gücüme göre harcama 

yaparım. 

Kadın 71 3,82 1,138 ,875 

Erkek 58 3,85 1.099  

10.Taksitlendirme yaparken 

gelirimi göz önünde 

bulundururum.  

Kadın 71 3,82 1,163 ,190 

Erkek  58 4,08 ,958  

 

11.Satın alınan ürünlerin 

fatura, fiş ve garanti 

belgelerini saklarım. . 

Kadın 71 3,86 1,234 ,028 

Erkek 58 3,36 1,242  

12.Beklenmedik durumlar 

için kenara para ayırırım. 

Kadın 71 3,44 1,360 ,418 

Erkek 58 3,62 1,113  

13.Düzenli olarak tasarruf Kadın 71 3,31 1,337 ,248 
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yaparım. Erkek 58 3,58 1,262  

14.Yatırımlarımı yaparken 

aile üyelerimin fikrini alırım. 

Kadın 71 3,34 1,264 ,927 

Erkek 58 3,36 1,194  

15.Yüksek miktardaki 

harcamalar için (ev, araba) 

borçlanılabilir. 

Kadın 71 3,45 1,181 ,371 

Erkek 58 3,26 1,095  

16.Kredi kartına taksit 

uygulaması harcamalarımı 

arttırır. 

Kadın 71 3,68 1,079 ,003 

Erkek 58 3,04 1,240  

 17.Rekabetin ekonomik 

sonuçlarını anlayabilirim. 

Kadın 71 3,62 ,916 ,924 

Erkek 58 3,60 ,927  

18.Arz-talep 

dengesizliklerinin fiyatlara 

nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 

Kadın 71 3,58 ,966 ,966  

Erkek 58 3,58 ,949  

19.Tüketeceğim ürüne karar 

verirken fiyat-fayda ilişkisini 

göz önünde bulundururum. 

Kadın 71 3,87 ,985 ,693 

Erkek 58 3,94 ,969  

20.Ürünlerin tüketicilere 

ulaşım sürecinin fiyatlara 

nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 

Kadın 71 3,85 1,037 ,857 

Erkek  58 3,81 1,020  

 

Tablo 12: Öğrencilerin Cinsiyetleri ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına İlişkin T 

Testi Sonuçları  

 

Boyut                Cinsiyet              N                     X                     SS                   F                      P 

                          Faktörü  

  Finansal              Kadın               71                3,6148                 ,53093              2,475             ,853   

  Okuryazarlık 

  

Farkındalık     

  Farkındalık  

  Ölçeği                 
1. P > 0,05  

 

  

                                                                                                                                                     
Tablo 12’de katılımcıların cinsiyetleri açısından anket sorularına ilişkin yanıtlarının 

farklılıklarını gösteren t testi sonuçları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde cinsiyete göre 

sorulara verilen cevaplarda gözle görülebilir büyük bir farkın olmadığı ve erkekler ile 

kadınların ortalamalarının birbirine yakın olduğu görülmektedir. Erkek katılımcıların 

ortalaması kadınlara göre istatiksel olarak daha yüksek olduğu görülmektedir. Ancak’’ Satın 

alınan ürünlerin fatura, fiş ve garanti belgelerini saklarım ‘’ ifadesine verdikleri cevaplarda 

cinsiyete göre farklılığın olduğu görülmekte ve erkeklerin ortalamasının kadınlardan düşük 

olduğu görülmektedir. İlgili farkın ise istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 

Ayrıca ‘’kredi kartına taksit uygulamaları harcamalarımı arttırır ‘’ifadesin de de erkek 

katılımcıların bayan katılımcılara oranla ortalamasının daha düşük olduğu görülmektedir ve 

Erkek             53                3,6349                   ,67664  
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istatistiki olarak anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

1.Katılımcıların Demografik Özellikleri İle Finansal Okuryazarlık Farkındalıkları 

Arasında Anlamlı Bir İlişki Var Mıdır? 

 

H:1 katılımcıların finansal okuryazarlık farkındalıkları cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. 

 

Tablo 13: Öğrencilerin Öğrenim Programları ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına 

 İlişkin T testi Sonuçları 
 

Boyut               Öğrenim             N                  X                    SS                 F                   P 

                       Programı  

 

Finansal           Birinci                47             3,6670         ,60991              ,161                  ,526   

Okuryazarlık          Öğretim   

Farkındalık  

ölçeği  

İkinci                77             3,5968         ,58823 

                             Öğretim     

 

1. P>0,05  

 

 

2. Katılımcıların Öğrenim Durumları İle Finansal Okuryazarlık Farkındalıkları Arasında 

Anlamlı Bir İlişki Var Mıdır? 

  

H:1 Katılımcıların finansal okuryazarlık farkındalıkları öğrenim durumuna göre anlamlı 

bir farklılık göstermemektedir. 

 

 

7.3 Katılımcıların Yaş Grupları ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları  
 
 

Tablo14’de katılımcıların yaş grupları ile finansal okuryazarlığı uygulayabilmelerine ilişkin 

anket sorularına ait Anova Testi sonuçları yer almaktadır. Tablo 14 sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların yaş gruplarına göre sorulara vermiş oldukları cevapların genel olarak birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. 

           

Tablo 14: Katılımcıların Yaş Grupları ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları 
İFADELER  Yaş Aralığı  Gözlem  Ortalama Standart 

sapma  

F Sig 

1.Döviz fiyatlarındaki 

değişimin ihracat ve ithalat 

üzerindeki etkilerinin 

yorumlayabilirim. 

19-20  1 4,00 0  

 

,330 

 

 

,804 
21-22 81 3,46 1,001 

23-24 36 3,33 1,095 

25 ve üstü  6 3,67 1,033 

Toplam  124 3,44 1,022 

 

2.Menkul kıymetler 

borsasındaki gelişmelerin 

19-20  1 4,00 0   

21-22 81 3,63 1,101  

,801 

 

,496 23-24 36 3,31 1,117 
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ne ifade ettiğinin 

anlayabilirim. 

 

25 ve üstü  6 3,50 ,548 

Toplam  124 3,53 ,1,085 

 

3.Enflasyon oranlarındaki 

değişimin ne ifade ettiğini 

anlayabilirim.  

 

19-20  1 5,00 0  

 

1,561 

 

 

,496 
21-22 81 3,84 ,981 

23-24 36 3,58 ,906 

25 ve üstü  6 3,33 ,816 

Toplam  124 3,75 ,960 

 

4.Faiz oranlarının piyasaya 

etkisinin anlayabilirim. 

 

19-20  1 3,00 0  

 

,468 

 

 

,705 
21-22 81 3,83 ,946 

23-24 36 3,72 ,849 

25 ve üstü 6 4,00 ,632 

Toplam  124 3,80 ,901 

5.Döviz ve altın fiyatlarında 

meydana gelen değişmenin 

nedenlerini 

yorumlayabilirim. 

19-20  1 3,00 0  

 

,159 

 

 

,924 
21-22 81 3,4 ,913 

23-24 36 3,64 ,990 

25 ve üstü  6 3,67 ,816 

Toplam  124 3,64 ,922 

 

6.Parasal kaynaklarımı 

değerlendirerek akılcı 

tercihler yapabilirim. 

 

19-20  1 4,00 0  

 

,261 

 

 

,853 
21-22 81 3,63 1,030 

23-24 36 3,47 1,055 

25 ve üstü  6 3,50 ,837 

Toplam  124 3,58 1,021 

 

7.Üretici ile tüketici 

arasındaki etkileşimin 

fiyatlara nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 

19-20  1 5,00 0  

 

1,371 

 

 

,255 
21-22 81 3,59 ,891 

23-24 36 3,78 ,681 

25 ve üstü  6 3,83 ,753 

Toplam  124 3,67 ,833 

8.Ekonomik krizlerin 

işsizlik üzerinde yarattığı 

etkileri yorumlayabilirim. 

 

19-20 1 4,00 0  

 

,677 

 

 

,568 
21-22 81 3,70 ,872 

23-24 36 3,67 ,926 

25 ve üstü  6 3,17 1,472 

Toplam  124 3,67 ,917 

9. Kredi kartı kullanırken 

ödeme gücüme göre 

harcama yaparım. 

 

19-20  1 3,00 0  

 

,262 

 

 

,853 
21-22 81 3,85 1,050 

23-24 36 3,78 1,312 

25 ve üstü  6 4,00 ,894 

Toplam  124 3,83 1,117 

 

10.Taksitlendirme 

yaparken gelirimi göz 

önünde bulundururum. 

 

19-20  1 4,00 0  

 

,419 

 

 

,739 
21-22 81 3,88 1,088 

23-24 36 4,08 1,105 

25 ve üstü  6 3,67 1,033 

Toplam  

 

 

124 3,93 1,083 

 

11.Satın alınan ürünlerin 

fiş, fatura ve garanti 

belgelerini saklarım. 

 

 

19-20 

1 5,00 0  

 

,900 

 

 

,443 21-22 81 3,73 1,162 

23-24 36 3,42 1,381 

25 ve üstü 6 3,67 1,751 

Toplam  124 3,65 1,257 

 

12.Beklenmedik durumlar 

için kenara para ayırırım. 

 

19-20 1 5,00 0  

 

,502 

 

 

,682 
21-22 81 3,51 1,276 

23-24 36 3,53 1,230 

25 ve üstü 6 3,33 1,366 
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Toplam  124 3,52 1,259 

 

13. Düzenli olarak tasarruf 

yaparım. 

 

 

19-20  1 5,00 0  

 

,800 

 

 

,496 
21-22 81 3,48 1,314 

23-24 36 3,33 1,287 

25 ve üstü  6 3,00 1,414 

Toplam  124 3,43 1,308 

 

14.Yatırımlarımı yaparken 

aile üyelerimin fikrini 

alırım. 

 

19-20  1 3,00 0  

 

,880 

 

 

,454 
21-22 81 3,44 1,118 

23-24 36 3,08 1,481 

25 ve üstü  6 3,67 1,033 

Toplam  124 3,35 1,230 

15.yüksek miktardaki 

harcamalar için (ev, araba) 

borçlanılabilir. 

19-20  1 3,00 0   

21-22 81 3,48 1,108  

2,616 

 

 

,054 
23-24 36 3,00 1,171 

25 ve üstü  6 4,17 ,983 

Toplam  124 3,37 1,144 

 

16. Kredi kartın taksit 

uygulaması harcamalarımı 

artırır. 

 

19-20 1 4,00 0  

 

2,762 

 

 

,045 
21-22 81 3,59 1,160 

23-24 36 3,11 1,214 

25 ve üstü  6 2,50 ,837 

Toplam  124 3,40 1,189 

 

17.Rekabetin ekonomik 

sonuçlarını anlayabilirim. 

 

19-20  1 5,00 0  

 

3,953 

 

 

,010 
21-22 81 3,75 ,888 

23-24 36 3,22 ,898 

25 ve üstü  6 3,83 ,753 

Toplam  124 3,61 ,917 

18.Arz-talep 

dengesizliklerinin fiyatlara 

nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 

 

19-20  1 3,00 0  

 

,906 

 

 

,441 
21-22 81 3,68 ,998 

23-24 36 3,39 ,871 

25 ve üstü  6 3,50 ,837 

Toplam  124 3,58 ,955 

19.Tüketeceğim ürüne 

karar verirken fiyat-fayda 

ilişkisini göz önünde 

bulundururum. 

 

19-20 1 4,00 0  

 

1,819 

 

 

,147 
21-22 81 3,98 ,948 

23-24 36 3,64 1,018 

25 ve üstü  6 4,50 ,837 

Toplam  124 3,90 ,975 

 

20.Ürünlerin tüketicilere 

ulaşım sürecinin fiyatlara 

nasıl yansıdığını 

anlayabilirim. 

19-20  1 5,00 0  

 

4,265 

 

 

,007 
21-22 81 4,04 ,980 

23-24 36 3,42 ,996 

25 ve üstü  6 3,33 1,033 

Toplam  124 3,83 1,026 

 

 

7.4 Katılımcıların Yaş Grupları ile Finansal Okuryazarlık Farkındalıklarına İlişkin 

ANOVA Testi Sonuçları  

 

Tabloda katılımcıların yaş grupları ile finansal okuryazarlığı uygulayabilmelerine ilişkin 

anket sorularına ait Anova Testi sonuçları yer almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların yaş gruplarına göre sorulara vermiş oldukları cevapların genel olarak birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların ‘’Kredi kartına taksit uygulaması harcamalarımı arttırır’’ ve’’ ürünlerin 

tüketicilere ulaşım sürecinin fiyatlara nasıl yansıdığını anlayabilirim ‘’ifadelerine vermiş 
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oldukları cevaplarda yaş gruplarına göre farklılık olduğu görülmektedir. 

 

Bu çalışmada öğrencilerin okulda edindikleri bilgiler ışığında günlük hayatta yer alan 

kavram ve uygulamalara ilişkin bir takım açık uçlu sorular sorulmuş ve öğrencilerin verdiği 

cevaplar tablolarda gösterilmiştir. 

 

1.Enflasyon paranın satın alma gücünü azaltır. 

-Evet – Belki- Hayır-Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler  

Doğru cevap 

veremeyenler  

 

X2 

 

P 

      n      %       n     % 

 

Cinsiyet Erkek 47 47,4 6 5,6 ,817 ,845 

Kadın 64 63,6 7 7,4 

 

Öğrenim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

41 42,1 6 4,9  

5,245 

 

,155 

İkinci 

öğretim  

70 68,9 7 8,1 

 

Tabloda görüldüğü gibi enflasyon bilgisi cinsiyet değişkenine göre bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2 = 0,817; p=0,845). Paranın satın alma gücü bilgisinin öğrenim şekli 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan test sonucunda 

değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yoktur. (X2 =0,155; P= 5,245). 

 

2.Türkiye’de enflasyon oranları %12’nin üzerindedir. 

 

-Evet -Belki -Hayır -Bilmiyorum  

 

 

 

 

 

Cinsiyet Erkek  47 45,7 6 7,3 1,328 ,723 

Kadın 60 61,3 11 9,7 

 

    

Doğru cevap 

verenler  

Doğru cevap 

veremeyenler  

      

X2 

    

P 

n  % n %   

Aylık 

ortalama     

gelir 

düzeyi. 

 

500 TL ve 

altı 

6 6,9 2 1,1  

 

 

13,922 

 

 

 

,306 
501-1000 

TL 

21 23,3 6 3,7 

1001-

1500 

18 16,4 1 2,6 

1501-

2000 

23 21,6 2 3,4 
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  Tabloda enflasyon oranları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı 

belirlenmeye çalışıldı ve yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. (X2 = 1,328, P= 0,723) 

Aylık ortalama gelir düzeylerinin enflasyon oranı bilgisi arasında anlamlı bir ilişkinin olup 

olmadığı belirlemek amacıyla yapılan ki-kare (chi-square) testi sonucunda değişkenler 

arasındaki bağımlılık anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2 = 13,922, P=0,306) 

 

3.Enflasyon yüksekse borçlanmak avantajlıdır.  

 

-Evet –Belki -Hayır –Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler  

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet  Erkek 32 33,3 21 19,7 0,700 0,873 

Kadın  46 44,7 25 26,3 

 

Öğretim 

şekli 

Birinci 

öğretim 

28 29,6 19 17,5  

1,309 

 

0,727 

İkinci 

öğretim  

50 48,4 27 28,5 

 

Tabloya bakıldığında; borçlanma bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında ki bağımlılık 

anlamlı bir ilişki göstermemektedir. (X2 = 0,700, p=0,873) Borçlanma bilgisinin öğretim 

şekli değişkenine bağımlı olup olmadığı incelendiğinde değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. (X2 =1,309, P= 0,727) 

 

4.Vadesiz mevduat hesabı faiz kazancı sağlar. 

 Evet -Belki -Hayır -Bilmiyorum  

 

 

 

 

 

 

Tabloda görüldüğü gibi faiz kazancı bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2 =2,423, P =0,489). Faiz kazancı bilgisinin öğretim 

şekli değişkenine bağımlı olup olmadığı incelendiğinde değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. (X2=3,485, P=0,323) 

2000 ve 

üzeri 

39 38,8 6 6,2 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler  

 

X2 

 

P 

n % n % 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

22 17,8 25 29,2  

3,485 

 

0,323 

İkinci 

öğretim  

25 29,2 52 47,8 
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5.Öz sermayeniz, toplam varlıklarınızla borçlarınız arasındaki farktır. 

-Evet -Belki -Hayır -Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

vermeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

22 23,1 25 23,8  

2,790 

 

0,425 

İkinci 

öğretim 

39 37,9 38 39,2 

 

Tabloda öz sermaye bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığı belirlemek 

amacıyla yapılan test sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2= 4,251, P=0,236). Öz sermaye bilgisinin öğretim şekli değişkenine 

bağımlı olup olmadığına bakıldığında ise değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2=2,790, P=0,425). 

 

6.Tüm bankalar aynı işlem ücretiyle çalışır. 

-Evet -Belki -Hayır -Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 42 41,0 11 11,9 4,358 0,225 

Kadın 54 55,0 17 16,1 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

36 36,4 11 10,6  

1,079 

 

0,782 

İkinci 

öğretim 

60 59,6 17 17,4 

 

Tabloda katılımcılara bankaların uyguladığı işlem ücretleri ile ilgili bilgi sorusunun cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığı belirlemek amacıyla ki-kare testi sonucunda değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=4,358, P=0,225) İşlem ücretleri bilgisinin 

öğretim şekli değişkenine bağımlı olup olmadığına bakıldığında değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=1,079, P=0,782). 

7.Hisse senedi yatırımı, tahvil yatırımına göre daha farklıdır. 

-Evet -Belki -Hayır –Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

X2 P 

n % n % 

Cinsiyet Erkek 21 26,1 32 26,9 4,251 0,236 

Kadın  40 34,9 31 36,1 
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   Tabloda görüldüğü gibi hisse senedi-tahvil bilgisi cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=1,948, P= 0,583). Hisse senedi-tahvil 

bilgisinin öğretim şekli değişkenine bağımlı olup olmadığına bakıldığında ise; değişkenler 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2= 1,080, P=0,782)  

  

8.Getiri düzeyleri aynı olan 2 yatırım arasından daha riskli olan seçilmelidir. 

-Evet -Belki -Hayır -Bilmiyorum  

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

 

 

Aylık 

ortalama     

gelir 

düzeyi 

 

500 TL ve 

altı 

6 4,7 2 3,4  

 

14,869 

 

 

 

0,249 501-1000 

TL 

16 15,9 11 11,1 

1001-1500 

TL 

11 11,2 8 7,9 

1501-2000 

TL 

11 14,7 14 10,3 

2000 TL ve 

üzeri 

29 26,5 17 18,5 

 

Tabloda risk-getiri düzeyi bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda, değişkenler arasındaki bağımlılık 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2 =1,515, P= 0,679). Risk –getiri düzeyi bilgisinin yaş 

değişkenine bağımlı olup olmadığı kontrol edildiğinde ise; değişkenler arasında anlamlı bir 

ilişki bulunamamıştır. (X2= 14,869, P=0,249) 

 

9.Hisse senetlerine yatırım yaptığınızda faiz kazancı elde edersiniz.  

-Evet -Belki -Hayır –Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

Cinsiyet Erkek 27 23,5 26 29,5 1,948 0,583 

Kadın 28 31,5 43 39,5 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

21 20,8 26 26,2  

1,080 

 

0,782 

İkinci 

öğretim 

34 34,2 43 42,8 

Cinsiyet Erkek 30 31,2 23 21,8 1,515 0,679 

Kadın 43 41,8 28 29,2 
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N % N 

 

% 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

14 16,7 33 30,3  

1,696 

 

0,638 

İkinci 

öğretim 

30 27,3 47 49,7 

 

 

Aylık 

ortalama     

gelir 

düzeyi 

 

500 TL ve 

altı 

5 2,8 3 5,1  

 

 

9,013 

 

 

 

0,702 

 

 

 

501-1000 

TL 

9 9,6 18 17,4 

1001-

1500 

5 6,7 14 12,2 

1501-

2000 

10 8,9 15 16,1 

2000 ve 

üzeri 

15 16,0 30 29 

 

Hisse senedinin getiri bilgisinin cinsiyet değişkeni üzerinde anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2= 5,088, 9=0,165). Hisse senedinin getiri bilgisinin öğretim şekli 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki kare (chi-square ) testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2= 1,696, 

P= 0,638). Hisse senedinin getiri bilgisinin aylık ortalama gelir düzeyi değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2= 9,013, P=0,702). 

 

10.Diyelim ki, geliriniz iki katına çıktı ve bütün mal ve hizmetlerin fiyatı da iki katına 

çıktı. Yeni gelirinizle daha fazla ürün ve hizmet satın alabilirsiniz. 

 

Evet-Belki-Hayır-Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

 n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 32 29,9 21 23,1 1,813 0,612 

Kadın 38 40,1 33 30,9 

 

 

 

 

Cinsiyet Erkek 24 18,8 29 34,2 5,088 0,165 

Kadın 20 25,2 51 45,8 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

23 26,5 24 20,4  

1,908 

 

0,592 

İkinci 

öğretim 

47 43,5 30 33,6 
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Tabloda görüldüğü gibi, gelir-tüketim ilişkisi bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasındaki 

bağımlılık anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=1,813, P=0,612). Gelir-tüketim ilişkisi 

bilgisinin öğretim şekli değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=1,908, P= 

0,196). Gelir-tüketim ilişkisi bilgisinin aylık gelir düzeyi değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan test sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=15,896, P=0,196) Bahsedilen değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamış ve değişkenlerin birbirinden bağımsız olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

 

11. Diyelim ki, arkadaşınıza bundan 3 yıl önce 100.000 TL miras kalır, kardeşine de 

bugün 100.000 TL miras kalır. Bu miraslar sonucu hangisi daha zengindir. 

 

-Arkadaşınız-                    -İkisi de aynı  

-Arkadaşınızın Kardeşi    -Bilmiyorum 

 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 21 22,7 32 30,4 2,952 ,399 

Kadın 32 30,3 39 40,6 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

22 20,1 25 26,9  

3,392 

 

0,335 

İkinci 

öğretim 

31 32,9 46 44,1 

 

 

 

Aylık 

ortalama 

gelir 

düzeyi 

 

500 TL 

ve altı 

5 3,4 3 4,6  

 

11,052 

 

 

0,524 

 

 

501-1000 

TL 

13 11,5 14 15,5 

1001-

1500 

4 8,1 15 10,9 

1501-

2000 

11 10,7 14 14,3 

2000 ve 

üzeri 

20 19,2 25 25,8 

Aylık 

ortalama     

gelir 

düzeyi 

 

 

500 TL ve 

altı 

5 4,5 3 3,5  

 

15,896 

 

 

 

0,196 501-1000 18 15,2 9 11,8 

1001-

1500 

10 10,7 9 8,3 

1501-

2000 

16 14,1 9 10,9 

2000 ve 

üzeri 

2 25,4 24 19,6 
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Tabloda katılımcılara paranın zaman değeri kavramının bilinirliğine ilişkin bilgi sorusunun 

cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi 

sonucunda değişkenler arasındaki bağımlılık; anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=2,952, 

P=0,399). Paranın zaman değeri kavramının bilinirliğine ilişkin bilgi sorusunun öğretim 

şekli değişkenine bağımlı olup olmadığı incelendiğinde ise, değişkenler arasında ki 

bağımlılık anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2 =3,392, P= 0,335). Diğer taraftan aylık 

gelir düzeyi değişkeni ile arasındaki bağımlılık ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.   

(X2 =11,052, P= 0,524). 

 

12.Diyelim ki vadeli hesabınızda 1000 TL’niz var ve faiz oranı yıllık %6’dır.5 yıl sonra 

hesabınızda ki para ne kadar olur? 

 

-106 TL’den az  

-Tam olarak 106 TL 

106 TL’den fazla 

-Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 26 26,1 27 14,9 0,500 0,919 

Kadın 35 34,9 36 36,1 

 

 

Tabloda katılımcılara basit faiz kavramının sorusunun cinsiyet değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=0,500, P=0,919). Basit faiz kavramı sorusunun 

öğretim şekli değişkenine bağımlı olup olmadığına bakıldığın da ise; değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2= 4,183, P= 0,242). 

 

 

13.Diyelim ki Vadeli Hesabınızda 1000 TL’niz Var ve Faiz Oranı Yıllık %25’tir.4 Yıl 

Sonra Hesabınızdaki Para Ne Kadar Olur? 

-2000 TL’den az                          -Bilmiyorum  

-Tam olarak 2000 TL                  -2000 TL’den fazla 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 17 18,8 36 34,2 2,954 0,399 

Kadın 27 25,2 44 45,8 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

26 23,1 21 23,8  

4,183 

 

0,242 

İkinci 

öğretim 

35 37,9 42 39,2 
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Aylık 

ortalama 

gelir 

düzeyi 

 

500 TL ve 

altı 

4 2,8 4 5,2  

22,569 

 

 

 

*0,032 

 501-1000 

TL 

10 9,6 17 17,4 

1001-

1500 

2 6,7 17 12,3 

1501-

2000 

7 8,9 18 16,1 

2000 ve 

üzeri 

21 16,0 24 29 

  

Tabloda katılımcılara sorulan basit faiz kavramı sorusunun bilinirliğinin cinsiyet 

değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda 

değişkenler arasındaki bağımlılıkta anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. (X2=2,954, P=0,399) 

Basit faiz kavramı sorusunun bilinirliğinin öğretim şekli değişkenine bağımlı olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (X2= 9,210, P=0,027). Basit faiz kavramı sorusunun 

bilinirliğinin öğretim şekli değişkenine bağımlı olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

ki-kare testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

(X2=22,569, P= 0,032) 

 

14.Diyelim ki bileşik faizi %20 olan bankaya 200 TL yatırdınız. Paranız 2 yıl sonra ne 

Kadar Olur? 

 

-275 TL’den az   -Tam olarak 275 TL   -275 TL’den fazla   -Bilmiyorum 

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

 

X2 

 

P 

n % n % 

 

Cinsiyet Erkek 19 19,7 34 33,3 4,405 0,221 

Kadın 27 26,3 44 44,7 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

19 17,4 28 29,6  

1,781 

 

0,619 

İkinci 

öğretim 

27 28,6 50 48,4 

 

Tabloda görüldüğü gibi bileşik faiz bilgisinin cinsiyet değişkenine bağımlı olup olmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan ki-kare testi sonuucnda değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2=4,405, P=0,221). Bileşik faiz bilgisinin öğretim şekli değişkenine 

bağımlı olup olmadığına bakıldığında değişkenler arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. (X2= 1,781, P=0,619) 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

24 16,7 23 30,3  

9,210 

 

*0,027 

İkinci 

öğretim 

20 27,3 57 49,7 
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15.1 Lot para birimi cinsinden kaç birimdir. 

 

1000 birim -100 birim -10 birim -1 birim  

 

Doğru cevap 

verenler 

Doğru cevap 

veremeyenler 

X2 P 

n % n % 

 

 

Öğretim 

şekli  

Birinci 

öğretim 

19 17,1 28 30  

9,308 

 

*0,040 

İkinci 

öğretim 

26 27,9 51 49 

 

 

Tablo da görüldüğü üzere lotun para birimi cinsinden değeri bilgisinin cinsiyet değişkeni 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. (X2=3,674, P= 0,299). Lotun para birimi cinsinden değeri 

bilgisinin öğretim şekli değişkenine bağımlı olup olmadığı belirlenmek amacıyla yapılan ki-

kare testi sonucunda değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (X2= 9,308, 

P=0,040). Lot bilgisinin aylık gelir değişkeni arasında anlamlı bir farkın olup olmadığına 

bakıldığında ise değişkenler arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  

( X2= 12,222, P= 0,428). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

          Finansal okuryazarlık özet olarak, bireylerin birikimleri ve gelirlerini akıllıca 

değerlendirerek, bütçelerini doğru şekilde yönetebilme yetkinliğine sahip olabilmeleridir. 

Günümüz şartlarında maddi ve manevi sorumluluk sahibi olmuş bireylerin doğru finansal 

kararlar alabilmeleri için finansal farkındalıklarının artması ve finansal konularda 

davranışlarının şekillenmesi açısından son derece önemlidir.  

         Bu çalışmada öğrencilerin, finansal okuryazarlık düzeyleri ile finansal farkındalık 

düzeylerinin bireylerin demografik özellikleri ile ilişkili olup olmadığı, işletme bölümü son 

sınıf öğrencilerine uygulanan anket sonucu elde edilen verilere frekans, T testi, Anova testi 

ve ki kare testi yapılarak ölçülmüştür. 

           Ankette yer alan basit faiz, bileşik faiz, paranın zaman değeri ile ilgili sorular temel 

ve ileri düzey finansal bilgilere yönelik sorular yer almaktadır. Katılımcıların çoğunluğunun 

taksitlendirme, kurlardaki artışın piyasaya etkileri, ekonomik göstergeleri yorumlayabilme, 

Cinsiyet Erkek 24 19,2 29 33,8 3,674 0,299 

Kadın 21 25,8 50 45,2 

 

Aylık 

ortalama 

gelir 

düzeyi 

 

500 TL ve 

altı 

3 2,9 5 5,1  

 

 

12,222 

 

 

 

0,428 

501-1000 

TL 

9 9,8 18 17,1 

1001-

1500 

8 6,9 11 12,1 

1501-

2000 

8 9,1 17 15,9 

2000 ve 

üzeri 

17 16,3 28 28,6 
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borç yönetimi, harcama –tasarruf bilgilerinin hakkında yeterli düzeyde bilgiye ve tutuma 

sahip oldukları görülmektedir. 

           Anova testi sonucunda katılımcıların yaş grupları ile finansal okuryazarlığı 

uygulayabilmelerine ilişkin vermiş oldukları cevapların genel olarak birbirine yakın olduğu 

görülmektedir. 

           Yapılan T testi sonucunda işletme son sınıf öğrencilerinin finansal durumlarını 

yönetmede finansal algılarının cinsiyetlere göre farklılık olduğu görülmektedir. Sonuçlara 

göre kadın katılımcıların sayısının fazla olmasına rağmen; erkek katılımcıların kadınlara 

göre finansal durumlarını yönetmede daha başarılı olduklarını söyleyebiliriz. 

            Yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonucunda cinsiyet, yaş, öğretim durumu ve aylık 

gelir düzeyi gibi demografik değişkenler ile ileri düzey finansal okuryazarlık arasındaki 

ilişkinin durumu tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bazı tespitler sonucunda; 

 Cinsiyet ve öğretim şekli, enflasyon bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve aylık gelir durumunun enflasyon oranları bilgisi arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur.  

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin borçlanma bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin faiz kazancı bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin, öz sermaye bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin, işlem ücretleri bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin, temel hisse senedi –tahvil bilgisi arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. 

 Cinsiyet ve aylık gelir durumunun, risk getiri düzeyi bilgisi arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. 

 Cinsiyet, öğretim şekli ve aylık gelir durumunun, temel hisse senedi bilgisi arasında anlamlı 

bir ilişki yoktur.  

 Cinsiyet, öğretim şekli ve aylık gelir durumunun, gelir-tüketim bilgisi arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. 

 Cinsiyet, öğretim şekli ve aylık gelir durumunun, paranın zaman değeri bilgisi arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 

 Cinsiyet ve öğretim şeklinin, temel basit faiz bilgisi arasında anlamlı bir ilişki yoktur.  

 Öğretim durumu ve aylık gelir durumunun, basit faiz kavramının bilinirliği arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

 Cinsiyet ve aylık gelir durumunun, temel bileşik faiz bilgisi arasında anlamlı bir ilişki 

yoktur. 

 Öğretim şeklinin, lot kavramının bilinirliği arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

            Elde edilen analiz sonuçları doğrultusunda, ekonomi, muhasebe ve finans dersleri 

alan İİBF öğrencilerinin mezun olmadan finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi, 

eğitim programlarına bununla ilgili derslerin entegre edilerek öğrencilerin finansal 

okuryazarlık düzeyleri arttırılabilir.  
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“DERGİPARK” KAPSAMINDAKİ AKADEMİK 

DERGİLERDE “GİRİŞİMCİLİK” BAŞLIKLI MAKALELERİN 

İNCELENMESİ 

THE REVIEW OF ARTICLES WITH “ENTREPRENEURSHIP” 

ACADEMIC JOURNALS IN “JOURNALPARK” 

 
 

Verda CANBEY-ÖZGÜLER1 

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü  

 

Özet 

Üretim sürecinde yaşanan gelişmeler ile girişimcilik de gerek kavram gerek kavramın içerdiği 

özellikler bakımından dönüşüm geçirmiştir. Girişimcilik özü itibariyle çok boyutlu bir kavramdır. 

Ancak en önemli etkisi zaman içinde ekonomik sistemi etkileyen yeniliklerin yayılması ve yaratıcı 

yıkım süreçlerinde oynadığı anahtar rol olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Girişimcilik 

faaliyetleri yeniliklerin yayılması sürecinde etkili olmanın yanı sıra buluşların ticarileşmesinde de 

önemli roller üstlenmektedir. Herhangi bir teknolojik yeniliğin ortaya çıkmasında buluşu yapan 

kişinin rolünden daha önemli bir rol söz konusu buluşu ticarileştiren ve piyasaya sunan girişimcinin 

rolüdür. Girişimcilik, o alanda ilk olan, yeni ve başarılı bir ürün ya da üretim yöntemi ile sıra dışı 

kar elde edebilmektir. 

Girişimci anlamına gelen tanımlamalar Sanayi Devrimi gelişmeleri ile de birleşerek girişimciliğin 

kavramsallaşmasını sağlamıştır. Girişimcilik geleneksel olarak; kişisel girişimcilik, yatırımcı 

girişimcilik, yönetici tipi girişimcilik olmak üzere üç aşamada incelenmektedir. Günümüzde ileri 

teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileşmesi ile ilgili olarak yaşanan hızlı dönüşümler de 

dikkate alınarak teknolojik girişimcilik, bilişimci girişimcilik, e-girişimcilik, tekno-girişimcilik gibi 

kavramlar da gündeme gelmektedir 

Bu çalışmanın amacı, “Girişimcilik” ile ilgili mevcut Türkçe literatüre ilişkin akademik makaleler 

üzerinden bir değerlendirme yapmaktır. Bu bağlamda girişimcilik alanında yazılan ve Dergipark 

web sitesinden elde edilen makaleler doküman incelemesi tekniğiyle incelemiştir. 2013 yılında 

başlayan Dergipark Projesi Ulusal Atıf Dizini için temel oluşturması planlanan ve 2019 yılı 

itibarıyla toplam akademik dergi sayısının 2.300 civarında olduğu bir platformdur. Türkiye'de 

yayınlanan tüm dergileri kapsayacak şekilde genişletmeyi hedeflemekte olan Dergipark önemli bir 

akademik bilgi birikimi sunmaktadır. 

İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır. 

Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan çalışmaların “Girişimcilik” konusunun farklı boyutlarda ele 

alındığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Bilimsel makaleler, Doküman incelemesi 

 

Abstract 

With the developments experienced in the production process, entrepreneurship has also 

transformed in terms of both the concept and the features contained in the concept. In essence, 

entrepreneurship is a multi-dimensional concept. However, it will not be wrong to say that its most 

important effect is the key role played by the spread of innovations affecting the economic system 

and creative destruction processes. Entrepreneurship activities play an important role in the 

commercialization of inventions as well as being influential in the process of dissemination of 

innovations. A more important role in the emergence of any technological innovation than the role 

of the inventor is the role of the entrepreneur who commercializes and introduces the invention. 

259



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Entrepreneur is the first in that field to be able to make extraordinary profits with a new and 

successful product or production method. 

Definitions, which mean entrepreneurs, combined with the developments in the Industrial 

Revolution provided the conceptualization of entrepreneurship. Entrepreneurship traditionally; 

personal entrepreneurship, investor entrepreneurship and executive type entrepreneurship. 

Nowadays, taking into consideration the rapid transformations related to the development and 

commercialization of advanced technology products, concepts such as technological 

entrepreneurship, IT entrepreneurship, e-entrepreneurship, techno-entrepreneurship are also brought 

to the agenda. 

This study aims to assess the scientific articles on the existing Turkish literature in the field of 

“Entrepreneurship”. In this context, scientific articles in the field of social policy from the 

JournalPark web adress were studied by document examination. The JournalPark Project, which 

started in 2013, is a platform that is planned to form the basis for the National Citation Index. The 

total number of academic journals has been estimated to be around 2,300. Journalpark, which aims 

to expand to cover all the journal published in Turkey, offers important academic knowledge. 

Findings obtained as a result of the examination were interpreted by showing percentage and 

frequency tables. According to the results of the research, found out that the “Entrepreneurship” 

concept was addressed in scientific articles in different aspects. 

 

Key Words: Entrepreneurship, Scientific articles, Document review 

 

1. Giriş 

 

Kapitalist üretim biçiminin ortaya çıkması ve gelişmesinde önemli bir rol oynayan girişimcilik 

kavramı, yaratıcılık, otonomi (bireysel kontrol), başarı, liderlik, belirsizliklere katlanma gibi 

özelliklerle tanımlanmaktadır (Athayde, 2009: 482). Schumpeter’in terminolojisiyle ifade edersek, 

iktisadi değişim sahnesinin baş aktörü, yaratıcı yıkım sürecinin lideri konumundaki kişi 

“girişimci”dir. Girişimci sezgi, irade ve/veya liderlik özellikleriyle iktisadi yenilenmenin hem 

nedeni hem de kaptanı durumundadır (Kızılkaya, 2005: 31). Bu bağlamda girişimcilik de yeni ürün 

geliştirme, yeni piyasalara girme, yeni değer yaratma, iş ve kârlılık fırsatları ekonomik büyüme ve 

yeni değer yaratma faaliyeti olarak ifade edilebilir (Carsland ve Brännback, 2007:8). Girişimcilik 

kavramı köken itibariyle Fransız Richard Cantillon’un kullandığı ve girişimci anlamına gelen 

“entreprendre” terimine dayanmaktadır. 1755 yılında Cantillon bu terimi, “mevcut ekonomik 

değişkenler arasında ve belirsizlik koşullarında kazanç elde etme”yi kapsayacak biçimiyle 

kullanmıştır. Zaman içinde kavram, “ekonomik sistemde değişikliklere neden olan yenilikçi 

faaliyetler süreci”nin ifadesi biçimine dönüşmüştür (Onay ve Çavuşoğlu, 2010: 48). 

Yeni mal ve hizmetler üretilmesi ya da üretilenlerde kalite artışının sağlanması, yeni üretim 

yöntemlerinin ortaya çıkması ve bu yeniliklerin ağırlıklı olarak bilimsel buluşlara dayalı olması, 

yeni piyasaların açılmak, yeni hammaddeler ve yeni kaynaklar ile yeni örgütlenmeler “girişimcilik” 

denilince ilk akla gelen konular arasındadır (Stough ve Nijkamp, 2009: 836). Bu konuların yanı sıra 

“yeni ve başarılı bir ürün ya da üretim yöntemi ile sıra dışı kâr elde edebilmek” de girişimcilik ile 

ilgili olarak büyük beklenti oluşturan başka bir düşünce kalıbıdır (Kamien, 1982:8; Hancı, 2004: 5). 

Kurulan her girişimin uzun ömürlü, başarılı, girişimcisine sıra dışı kârlar sağlayan bir yapıda olduğu 

söylenemez. Girişimci ya da girişimcilik Henry Ford, Bill Gates ya da Ford Motors, Apple 

(Carsland ve Brἄnnback, 2007: ix) ekseninde ele alındığında sıra dışı kazançlar ve parlak başarı 

hikâyeleri söz konusu olabilmektedir. Küçük başlangıç sermayesi ile başlayan (Shaw vd., 2008: 

908) ve dünya devine dönüşen girişimler ve sıra dışı girişimcilerin yanı sıra mikro kredi ile kendi 

işini kurmuş ve yaşadığı yoksullukla mücadele eden kadınlar (Loscocco ve Smith-Hunter, 2004: 

164) ya da işgücü piyasalarına girmekte zorlanan ve kendi işini kurmak isteyen gençler de (Dyer ve 

Handler, 1994: 73) girişimcilik kavramı çatısı altında ele alındığında konunun boyutları ve 

ekonomik-sosyal yaşam içindeki ağırlığı daha net bir biçimde ortaya konulabilecektir. 

260



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Girişimcilerin ve firmaların ekonomik büyümenin ve refah yaratımının temel motoru olduğu 

gerçeğinden hareketle, farklı ülke ve sektörlerde ortaya çıkan girişimcilik türlerinin ayrı ayrı ele 

alınması yerinde bir yaklaşım olacaktır. 

 

2. Girişimcilik Türleri 

 

Girişimci anlamına gelen tanımlamalar Sanayi Devrimi gelişmeleri ile de birleşerek 

girişimciliğin kavramsallaşmasını sağlamıştır. Konu ile ilgili literatür incelendiğinde “girişimcilik” 

konusunun bireysel çaba, firma düzeyindeki gelişmeler, ulusal düzey ve küresel düzeyde ele 

alındığı görülmektedir. Tüm bu düzeyler birbiri ile bağlantılı bir yapıdadır, bireysel düzeyde 

girişimcilik niyetinin düşük düzeyde olduğu bir ülkede girişimcilik faaliyetlerinin de yüksek 

düzeyde olmayacağı açıktır. Başka bir açıdan örneklendirmek gerekirse girişimcilik potansiyeli 

düşük olan iç girişimciliğe önem vermeyen bir firmanın da ulusal ve küresel düzeyde kayda değer 

bir başarı yakalaması zordur.  

Bireysel bir çaba ve risk alma eğilimi, risk sermayesi şirketleri gibi kurumsal yapılar ve 

oluşturulan politikalar, toplumun içinde bulunduğu rekabetçi yapı (Brindley, 2005: 145) gibi çok 

sayıda faktör girişimciliğin gelişmesinde etkili olmaktadır. Girişimciliğin ölçülmesinde somut 

verilere gereksinim duyulmaktadır. Bu anlamda genellikle bireysel girişimciler tarafından kullanılan 

risk sermayesi fonları, kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde kullanılan devlet ya da şirketler 

tarafından AR-GE’ ye ayrılan fonlar, patent sayıları gibi ölçülebilir ve karşılaştırılabilir verilerin 

üretilmesi ölçüm için önemlidir. 

Galinda vd. 2009:3’e göre “girişimcilik bir meslek değil, bir çeşit faaliyettir”. Galinda vd. 

2009’da yazarlar belirsiz koşullar altında iş yaratma süreci olarak da tanımladıkları girişimciliğin 

etkin bir üretim sürecine dönüşümünde bilginin önemine vurgu yapmaktadırlar. Belirsizlik 

hallerinde iş yaratma süreci girişimciliğin temelinde yer almaktadır. Kapitalist bir toplumda piyasa 

fırsatlarını avantaja çevirmek, insanları peşinden sürüklemek, para kazanmak için pozitif tutum 

içinde olmak gibi konuların önemini Weber (1978, 1988) çalışmalarından aktaran Galinda vd. 

2009’da bürokrasinin girişimciliği kısıtlayıcı özellikleri olduğu ifade edilmektedir (Galinda vd., 

2009: 3). Bu çalışmada girişimcilik türlerinden teknolojik, akademik ve sosyal girişimcilik ele 

alınmaktadır. 

 

2.1. Teknolojik Girişimcilik 

 

Günümüzde ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileşmesi ile ilgili olarak yaşanan 

hızlı dönüşümler de dikkate alınarak teknolojik girişimcilik, bilişimci girişimcilik, e-girişimcilik, 

tekno-girişimcilik gibi kavramlar da gündeme gelmektedir (Erkan, 1997:178). 

Literatür incelendiğinde girişimcilik ile ilgili konuların ağırlıklı olarak teknolojik yenilikler 

çerçevesinde anlatılması girişimciliğin aynı zamanda özünde teknolojik bir içerik taşıdığı 

görüşünün ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda günümüz ileri teknoloji ürünleri, bilişim 

iletişim teknolojileri gibi teknolojilere dayalı girişimcilik örneklerinin e-girişimcilik adı altında 

incelendiği görülmektedir. Ancak e-girişimcilik kavramı da konunun bilişim ve iletişim 

teknolojileri ve internet boyutu ile sınırlandırılmasına neden olmaktadır. Teknolojik girişimcilik 

kavramı Sanayi Devriminden itibaren ortaya çıkan tüm teknolojik yenilikler ve bu yeniliklerle ilgili 

girişimcilik özelliklerini kapsayan geniş bir kavramdır.  

Çok boyutlu bir kavram olan teknolojik girişimciliğin, genel kabul görmüş bir tanımı 

bulunmamaktadır. İlk araştırmalar girişimciliğin bir boyutu üzerine odaklanmaktadır. Örneğin 

kapitalist gelişim sürecinde yeniliklerin ekonomik krizleri aşma konusundaki önemine vurgu yapan, 

bu anlamda teknolojik yeniliklerin ekonomik gelişmenin itici gücü olduğunun kabul edildiği 

Schumpeteryan düşüncede yenilikler; Alman geleneğinde, risk alma ya da fırsat arama yaklaşımı, 

Chicago geleneğinde spekülasyon ve risk üstlenme yönleri ile ele alınmaktadır. Girişimcilik ile 

ilgili olarak ilk akla gelen bireysel girişimcilik faaliyetleri olsa da günümüzde kurumsal girişimcilik 

konusu da üzerinde çalışmaların yapıldığı bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda, 
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bireysel ve bağımsız girişimcilik tanımları ile kurumsal girişimciliğin bir arada ele alınıp 

kullanıldığı hibrit tanımlar da yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır (Zhang vd., 2008: 735). 

Teknolojik girişimcilik beşeri sermaye düzeyi ile yakından ilgilidir. Eğitimin süresi, niteliği, 

bilime dayalı alanlarda çalışma imkânı gibi faktörler teknolojik girişimciliğin tanımlanmasında 

olduğu kadar geliştirilmesi konusunda uygulanacak politikaları da etkilemektedir. Malzeme 

teknolojileri (seramik), bilgisayar uygulamaları, telekomünikasyon, elektrik, enerji, kimya, 

biyoteknoloji gibi alanlarda yapılan çalışmalar önemli hale gelmiştir (Madsen vd., 2003: 427). 

Çağımızın en önemli buluşu olma özelliği taşıyan internet teknolojik girişimcilik faaliyetleri 

bakımından da önem taşımaktadır. İnternet, ardında birbirine bağlı milyonlarca bilgisayar ve bu 

ağda paylaşılan tüm içerik/bilgi anlamında kullanılan ve neredeyse tüm bilişim iletişim teknolojisi 

gelişmelerinin en somut olarak görüldüğü alandır. İnternet girişimcilerinin işletmecilik 

faaliyetlerinin tamamını bilgi teknolojileri aracılığıyla yürütebildikleri bir platform konumundadır. 

Günümüzde ağ üzerinde pazarlama yaparken interneti kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir 

(Haşıloğlu vd., 2010: 2). Bilgiye dayalı toplumda refahın yaratılmasında girişimcilerin önemli bir 

rolü bulunmaktadır. Enformasyonun elde edilmesi, kullanılması, buna dayalı uygulamalar, 

tüketicilere sağlanan mal ve hizmetler yoluyla değer yaratılması süreçlerinde teknolojik girişimciler 

önemli rol oynamaktadır.  

 

2.2. Akademik Girişimcilik 

 

Akademik girişimcilik ekonomik büyümenin ve refah yaratmanın temel faktörlerinden biri 

olarak değerlendirilmektedir (Patzelt ve Shepherd, 2009: 319). Örneğin hükümetler, akademik 

girişimcilere özel finansal imkânlar, teknoloji geliştirebilecekleri ve yenilikçi firma kurabilecekleri 

ortamlar sunarlar. Son 30 yıldır akademik girişimcilik konusu ele alınmaktadır. Akademik 

girişimcilerde girişimcilerle benzer tercihlerle yola çıkarlar. Akademisyen bilim adamları 

araştırmalarından doğrudan ticari kâr elde ederler (Lacetera, 2009: 443). 

 

2.3. Sosyal Girişimcilik 

 

Günümüzün önemli girişimcilik türlerinden biri olarak kabul edilen sosyal girişimcilik iş 

yaratma, sosyal fayda sağlama, gönüllü destek, ihtiyacı olan gruplara yardım konularının ön planda 

olduğu bir girişimcilik türüdür (Thompson, 2002: 416; Parkinson ve Howorth, 2008: 287). 

Sosyal sorumluluk ve sosyal girişimcilik birbirine yakın kavramlar olmakla birlikte, sosyal 

girişimciliğin sosyal sorumluluktan çok temel bir farkı vardır. Kurumsal sosyal sorumluluk 

projelerinde şirketlerin birinci hedefi topluma yarar sağlamak değil, toplumun bir ihtiyacına cevap 

vererek imajlarını düzeltmek, satışlarını arttırmaktır. Sosyal girişimcilikte ise yoksulluğun yaygın 

olduğu bir yörede en çok sosyal fayda nerede sağlanabilirse küçük bir sermayeyle o potansiyeli 

ortaya çıkaracak yoksul kesime iş, aş ve/veya sosyal fayda sağlamak esastır (Milliyet, 2009). 

Sosyal girişimcilik denildiğinde akla ilk gelen Grameen Bank’tır. Yoksulların bankası olarak 

da adlandırılan bu banka kendi işini kurmak isteyen ancak yeterli mali gücü olmayan kadınlara 

kredi sağlanması düşüncesine dayalıdır (http://www.grameen.com). 1970’li yıllarda Bangladeş’te 

Muhammed Yunus tarafından geliştirilen mikro kredi, yoksulluğun küresel bir boyut kazandığı 

günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksullukla doğrudan mücadelede önemli bir araç 

olarak kullanılmaktadır. Mikro kredi, mikro finansman sisteminin bir alt türüdür. Mikro finansman, 

bir ekonomide resmi finans kuruluşlarından hizmet alma olanağı bulunmayan, resmi finansman 

kuruluşlarının hizmet sunmadığı veya eksik hizmet sunduğu yoksullar, düşük gelirli aileler, kadınlar 

ve mikro girişimciler için oluşturulmuş bir finansman yöntemi olarak tanımlanmıştır (Öz, 2014: 

185). 

 

3. Türkiye’de Girişimcilikle İlgili Olarak Yapılmış Çalışmaların Analizi 

 

262



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 
Mevcut Türkçe literatüre ilişkin akademik makaleler üzerinden “Girişimcilik” ile ilgili bir 

değerlendirmelerin yapıldığı bu çalışmada girişimcilik alanında yazılan ve Dergipark web 

sitesinden elde edilen makaleler doküman incelemesi tekniğiyle incelemiştir. Araştırma soruları 

doğrultusunda yapılmış olan çalışmaların kapsadıkları girişimcilik tanımı, yıllara göre dağılımı, 

hangi dergiler etrafında bir kümelenme olduğu tablolar yardımıyla incelenmiştir. 

 

3.1 Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye’de yazılmış olan “girişimcilik” konulu makalelerin 

hangi boyutlar etrafında toplandığını ortaya koymaktır.  

Araştırmanın kapsamında cevabı aranan sorular şunlardır; 

 Girişimcilik konulu makaleler hangi girişimcilik tanımı etrafında yoğunlaşmaktadır? 

 Girişimcilik konulu makalelerin yıllar içindeki dağılımı nasıldır? 

 Girişimcilik konulu makaleler hangi dergilerde yoğunlaşmaktadır? 

 

3.2. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları 

 

Ülkelerin gelişme ve kalkınmalarında son derece önemli olan girişimcilik konusunun 

akademik litaretürde nasıl ve hangi boyutlarıyla ele alındığının ortaya konulması üretilecek 

politikalar ve eğitim programları bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamda bu çalışmada 

Türkiye’deki hakemli akademik dergilerde yer alan girişimcilik ile ilgili makaleler incelenmiştir. 

Türkiye’de 2013 yılında başlayan Dergipark Projesi “Dergipark”, Ulusal Atıf Dizini için temel 

oluşturması planlanan ve 2019 yılı itibarıyla toplam akademik dergi sayısının 2.300 civarında 

olduğu bir platformdur. Çalışmamızda “Dergipark” web sitesinden elde edilen makaleler doküman 

incelemesi tekniğiyle incelemiştir. Türkiye'de yayınlanan tüm dergileri kapsayacak şekilde 

genişletmeyi hedeflemekte olan Dergipark önemli bir akademik bilgi birikimi sunmaktadır ancak 

çalışmanın yapıldığı tarihte dergilerde yer alan makalelerden bir kısmının teknik bir uyarı vererek 

(Hata kodu: 404 Not Found) tam metin olarak elde edilememesi çalışmanın bir sınırlılığını 

oluşturmaktadır. 

 

3.4. Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırma yöntemi olarak niteliksel araştırma yöntemlerinden doküman analizi 

kullanılmıştır. Girişimcilik konusunun akademik literatürde nasıl ele alındığının ortaya 

konulabilmesi için yapılmış çalışmaların sadece bibliyometrik verilerinin değil, hangi konular 

etrafında toplandığının, hangi yıllarda yoğunlaştığı ve hangi dergilerde daha çok ele alındığı gibi 

bilgilerin de ortaya konulabilmesi için nitel yaklaşım benimsenmiştir. Bu yaklaşım sayesinde 

literatürden elde edilen tanım ve boyutlar, dergiler bakımından bir kümelenme olup olmadığı daha 

detaylı ve derinlemesine incelenebilecektir. 

Dergipark web sitesinde “arama” kısmında “girişimcilik” ifadesinin yer aldığı makalelerin 

bir listesi “excel” dosyası olarak oluşturulmuş ve bu dosya üzerinde eksik kayıt, mükerrer kayıt gibi 

şekilsel düzeltmeler yapılmıştır. İkinci aşamada makaleler 27.07.2019-09.08.2019 tarihleri arasında 

tam metin olarak bilgisayara indirilmiştir. İndirme işlemi sırasında tam metin olarak elde 

edilemeyen makaleler de belirlenmiş ve dosyaya son şekli verilmiştir. Nitel araştırmalarda, elde 

edilen verilerin güvenilirliğini sağlamak için alandan iki kişinin birbirinden bağımsız olarak veri 

verileri okumaları önemlidir. Bu nedenle veri analizine geçmeden önce araştırmanın güvenilirlik 

çalışmasını yürütmek amacıyla araştırmacı dışında bir kişi gönüllü olarak görev almıştır. Veri 

dosyası olarak düzenlenen dosya bir alan uzmanının incelemesine sunulmuştur. Daha sonra 

araştırmacı ve diğer uzman bir araya gelerek yaptıkları çalışmaları karşılaştırmışlardır. Arama 
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sonuçlarına göre veri tabanında konu ile ilgili gibi görünen ancak ilgili olmayan kayıtlar çıkarılmış 

ve analizlere temel olacak son excel dosyası oluşturulmuştur1. 

İlk arama sonuçlarına göre 826 makaleden oluşan makale listesi, yapılan düzenlemeler 

sonucu 777 makaleye inmiştir. Araştırma kapsamı dışında tutulan 49 çalışmadan 12’si eksik kayıt 

ve 2’si de mükerrer kayıt ve 35 çalışma da konu dışıdır. 

 

3.5 Verilerin Analiz Edilmesi 

 

Araştırma kapsamında son şekli verilen ve 778 makalenin yer aldığı “excel” tablosu temel 

alınarak çalışmalar yazar, yıl, dergi, konu ve kapsama göre analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda 

elde edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır.  

 

4. Bulgular ve Yorum 

 

Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan çalışmaların “Girişimcilik” konusunun farklı 

boyutlarda ele alındığı görülmektedir. 

 

4.1. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki Makalelerin 

Yıllara Göre Dağılımı, 1999-2019 

 

Çalışma kapsamında ele alınan makalelerin 2010 yılı ve sonrasında artış eğilimine girdiği 

söylenebilir. 1999-2019 yıllarını kapsayan dönemde 2018 yılı oldukça yüksek makale yayınlama 

sayısı ile göze çarpmaktadır. 

 

Grafik 1. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki 

Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı, 1999-2019 

 
 

4.2. Dergipark'ta Bulunan Akademik Dergilerde Teknolojik, Akademik ve Sosyal Girişimcilik 

Konusundaki Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı, 2002-20192 

 

                                                             
1 Alan uzmanı çalışmalar arasında önemli yer tutan “ölçek geliştirme” içerikli makalelerin de kapsam dışında 

tutulmasını önermiştir. Ancak bu çalışmaların da “eğitim” ya da “ölçme” boyutunda bilgi verici olabileceği düşünülerek 

kapsam dışına alınmamasına karar verilmiştir. 

 
2 Çalışma kapsamında ele alınan “Teknolojik”, “Akademik” ve “Sosyal” girişimcilik konusunu içeren çalışmalar 

tablolaştırılmıştır. 
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Araştırma kapsamında girişimcilik türlerinden teknolojik, akademik ve sosyal girişimcilik ele 

alınmıştır. Bu girişimcilik türlerinden araştırma kapsamında makalelere konu olma bakımından 

sosyal girişimcilik ilk sırada yer almaktadır. 

Grafik 2. Dergipark'ta Bulunan Akademik Dergilerde Teknolojik, Akademik ve Sosyal 

Girişimcilik Konusundaki Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı, 2002-2019 

4.3. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki Makalelerin 

Yayınlandıkları Dergiye Göre Dağılımı 3 

Araştırma kapsamında incelenen “girişimcilik” anahtar kelimesine sahip makalelerin en çok 

yoğunlaştığı dergi “MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi” dir 

Tablo 1. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki 

Makalelerin Yayınlandıkları Dergiye Göre Dağılımı 

Dergi Adı Sayı 
Yüzde 

(%) 

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 27 3,51 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 2,08 

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi 
16 2,08 

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 15 1,95 

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi 13 1,69 

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 13 1,69 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12 1,56 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi 
12 1,56 

Yönetim Bilimleri Dergisi 12 1,56 

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 11 1,43 

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 9 1,17 

GİPAD Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları 

Dergisi 
9 1,17 

Journal of Yaşar University 9 1,17 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi 9 1,17 

3 5 ve daha fazla sıklığa sahip dergiler tablolaştırılmıştır. 
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Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. Sosyal ve Ekonomik 

Araştırmalar Dergisi 
9 1,17 

KOCATEPE İİBF Dergisi 9 1,17 

Öneri Dergisi 9 1,17 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 1,17 

YÖNEKO Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniv. İİBF Dergisi 9 1,17 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 1,04 

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 8 1,04 

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi 7 0,91 

İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi 7 0,91 

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 7 0,91 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 7 0,91 

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 6 0,78 

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 0,78 

International Journal of Social Sciences and Education Research 6 0,78 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 0,78 

SDU Vizyoner Dergisi 6 0,78 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi 6 0,78 

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 0,65 

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 5 0,65 

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 0,65 

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 5 0,65 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 5 0,65 

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 0,65 

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi 5 0,65 

Istanbul Journal of Sociological Studies 5 0,65 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi 
5 0,65 

Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 5 0,65 

Sosyoekonomi 5 0,65 

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 5 0,65 

Verimlilik Dergisi 5 0,65 

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 5 0,65 

Sıklığı 4 ve daha az olan dergiler 399 51,87 

Genel Toplam 777 100,00 

 

İncelenen 777 makalenin %51,87’si 4 ve daha az sıklığa sahip dergilerden oluşmaktadır. 

4.4. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki Makalelerin 

Başlıklarına Göre Sahip Oldukları Anahtar Kelime Sıklığı 

 

Araştırmanın temel konusu ile uyumlu olarak en fazla “girişimcilik” (646 kez) kelimesi 

kullanılmıştır. Bunu 139 ile “girişimci” ve 95 ile “sosyal” izlemektedir. 

 

Tablo 2. DergiPark Kayıtlarına Göre “Girişimcilik” Anahtar Kelimesi Kapsamındaki 

Makalelerin Başlıklarına Göre Sahip Oldukları Anahtar Kelime Sıklığı Dağılımı 

 

Anahtar Kelime Sıklık 

Girişimcilik  646 

Girişimci  139 

Sosyal  95 

Girişimcilik Eğitimi  62 
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Kadın  62 

Girişimcilik Eğilimi  58 

Kişilik   42 

İç girişimcilik  41 

İşletme  36 

Üniversite  33 

Kültür  31 

Girişimcilik Niyeti  30 

İnovasyon  29 

Kadın Girişimciliği  27 

Kariyer  26 

Kalkınma  25 

Entrepreneurship 24 

Eğitim  21 

KOBİ  20 

Turizm  20 

Bölgesel  19 

Öğrencileri  19 

Öğretmen  19 

Aile 18 

Ekonomik  18 

Risk  18 

Sermaye   18 

Türkiye  18 

Örgütsel  17 

Yenilik  17 

Yönetim  17 

Kırsal  16 

Yenilikçilik  15 

Bilgi  14 

Girişimciler  14 

Kurumsal   14 

Fen  13 

Sektör  13 

Finansal  12 

Girişim  12 

Meslek  12 

Pazarlama  11 

Rekabet  11 

 

5. Sonuç 

 

Üretim sürecinde yaşanan gelişmelere paralel olarak girişimcilik kavramı da dönüşüm geçirmiştir. 

Özü itibarıyla çok boyutlu bir kavram olan girişimcilik literatürde de tüm bu farklılıkları yansıtacak 

çeşitlilikte ele alınmaktadır. 

 

Girişimciliğin ölçülmesinde somut verilere duyulan gereksinim bu anlamda genellikle bireysel 

girişimciler tarafından kullanılan risk sermayesi fonları, kurumsal girişimcilik faaliyetlerinde 

kullanılan devlet ya da şirketler tarafından AR-GE’ ye ayrılan fonlar, patent sayıları gibi ölçüşebilir 

ve karşılaştırılabilir verilerin ölçülmesini gerekli kılmaktadır.  
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Girişimcilik; yenilik ve yaratıcılığı içerir. Girişimciler yaşadıkları sosyo-ekonomik ortamın 

ürünüdürler. Girişimciliğin niteliğini bireysel yeteneklerden çok toplumsal ortam belirlemektedir. 

Geleneksel değer yargıları belirleyici olabilmektedir.  

 

Yönetim teorisyenlerinin çoğu girişimciliği bir yaratıcı, işletme sahibi veya girişimin yöneticisi 

olarak görürken diğer bazı araştırmacılar ise girişimcinin en temel özelliği olarak finansal riskten 

söz ederler. Ekonomist açısından kaynakları, işgücü, makine, teçhizatı ve diğer varlıkları biraraya 

getiren ve önceki değerlerinden daha fazla değer yaratmasını sağlayan bir kişiyi ifade derken, bir 

psikolog için girişimci bir şey elde etmek veya bir şeye ulaşmak, denemeler yapmak, başarmak ve 

diğerlerinin elindeki otoriteyi almak ihtiyacında olan bu tür güdüleri olan insan (s 5) 
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TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ 

İLİŞKİLERİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN “TEKNOLOJİ VE 

ÇALIŞMA HAYATI” BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

EVALUATION OF GRADUATE DISSERTATION ON LABOUR 

ECONOMICS AND INDUSTRIAL RELATIONS IN THE CONTEXT OF 
“TECHNOLOGY AND WORKING LIFE ” IN TURKEY 

 
 

Verda CANBEY-ÖZGÜLER1 

Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri Bölümü  

Özet 

Teknolojik değişim yaratmış olduğu yeni üretim ilişkileri ile çalışma ilişkilerinin yeniden 

biçimlenmesini sağlamaktadır. Sanayi Devrimiyle başlayan süreç ve bu sürecin yaşandığı ilk ülke 

olan İngiltere’de teknolojinin serbest piyasa ilişkileri lehine çalışma ilişkilerine dâhil oluşu, bir daha 

dönüşü olamayan bir toplumsal yapının oluşumunu da beraberinde getirmiştir. Bu süreç, hem 

kendine özgü tarihsel yapıları oluşturmuş, hem de çalışma ilişkileri tarihi açısından farklı 

deneyimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu değişim ve dönüşümler hayatın her alanını 

etkilemektedir. Bu etkinin akademik çalışmalara yansıması da kaçınılmazdır. Bu çalışmada 

“Teknoloji ve Çalışma Hayatı” ilişkisi “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” anabilim 

dalında yazılan lisansüstü tezler üzerinden incelenmektedir. 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ), Türkiye genelinde 33 üniversitede eğitim 

veren disiplinler arası özelliğe sahip bir bölümdür. İşgücü piyasaları, sosyal politika, iş ve sosyal 

güvenlik hukuku, insan kaynakları yönetimi, çalışma sosyolojisi ile örgütsel yönetim ve çalışma 

psikolojisi gibi konularla ilgilenir. Bu çalışmada, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri 

disiplininin inceleme alanlarından biri olan “Teknoloji ve Çalışma Hayatı” ile ilgili bir analiz 

yapılmaktadır. 

Bu çalışmanın amacı, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Disiplininde “Teknoloji ve 

Çalışma Hayatı” ile ilgili mevcut Türkçe literatüre ilişkin lisansüstü tezler üzerinden bir 

değerlendirme yapmaktır. Bu bağlamda “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” anabilim 

dalında yazılan ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez arşivinden elde edilen lisansüstü tezler 

doküman incelemesi tekniğiyle incelemiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, yüzde ve 

frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan çalışmaların 

çoğunun yüksek lisans düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. Çalışma hayatı ve teknoloji ilişkisi ile 

ilgili çalışmaların bilişim iletişim teknolojilerindeki artışa paralel olarak son yıllarda artış gösterdiği 

görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Çalışma Hayatı, Bilimsel Makaleler, Doküman İncelemesi 

 

Abstract 

Technological change enables the new production relations and labor relations to be reshaped. The 

process that started with the industrial revolution and the inclusion of technology in working 

relations in favor of free market relations in England, which was the first country in which this 

process took place, brought about the formation of a social structure that could not be returned. This 

process not only created its own historical structures but also led to the emergence of different 

experiences in terms of the history of labor relations. These changes and transformations affect 

every area of life. It is inevitable that this effect will be reflected in academic studies. In this study, 

the relationship between “Technology and Working life” is examined through graduate dissertation 

written in the “Department of Labor Economics and Industrial Relations”. 

The Labor Economics and Industrial Relations (LEIR) is a department with interdisciplinary 

qualifications that educated 33 universities across Turkey. The Department of Labor Economics 
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deals with topics such as labour market, social policy, labour and social security law, human 

resources management, work sociology and organizational management and social psychology. In 

this study, an analysis is made about the technology and working life, which is one of the fields of 

the discipline of labour economics and industrial relations. 

This study aims to make an assessment through the postgraduate dissertation on the existing 

Turkish literature in the field of “Technology and Working life”. In this context, postgraduate 

dissertations in the field of Labour Economics and Industrial Relations from the dissertation archive 

of the Council of Higher Education (CoHE) were studied by document examination. Findings 

obtained as a result of the examination were interpreted by showing percentage and frequency 

tables. According to the results of the research, it was found that most of the studies carried out at 

the graduate level. It is seen that studies related to the relationship between work life and 

technology have increased in recent years in parallel with the increase in information and 

communication technologies. 

 

 

Keywords: Technology,Working Life, Scientific Articles, Document Review 

 

 

Giriş 

 

 

İlk çağlardan günümüze teknoloji insanların doğayla mücadelesi, üretmesi ve sosyal hayatını 

şekillendirmesinde önemli roller üstlenmiştir. Yaşamın her alanında olumlu ve olumsuz etkileriyle 

ve çeşitli yönlerden incelenen teknoloji, işgücü piyasaları ve çalışma ilişkileri bakımından da 

devrimsel etkilere sahip bir gerçekliktir. Günümüz üretim ilişkilerinin ve kapitalist ekonominin 

ortaya çıkışı olan Sanayi Devrimi tüm diğer boyutlarının yanında teknolojik yenilikler, buluşlar ve 

bu buluşlar etrafında şekillenen yeni üretim ilişkilerine dayalıdır. İngiltere’de başlayan süreç 

kendine özgü yapıları oluştururken geri dönüşü mümkün olmayana toplumsal yapı değişikliklerini 

de beraberinde getirmiştir. Temel çalışma alanı işgücü piyasaları ve çalışma ilişkileri olan Çalışma 

Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin “teknoloji” ile ilgili gelişmeleri nasıl yorumladıkları, 

anlamlandırdıkları, nedenleri ve sonuçlarıyla nasıl ele aldıkları alanda yazılmış bulunan lisansüstü 

tezler incelenerek ortaya konulabilir. Akademik üretim sürecinin önemli bir ayağı olan lisansüstü 

tezlerin “Yeni Teknolojiler ve Çalışma Hayatı” açısından incelendiği bu çalışmada günümüzdeki 

Sanayi 4.0 tartışmalarının Sanayi Devrimini doğuran şartlar ve izleyen süreç analiz edilmeden 

anlaşılamayacağı temel düşüncesine dayanmaktadır. 

 

1. Teknoloji ve Teknolojik Gelişme 

 

Felsefeciler, iktisatçılar, sosyologlar, mühendislik ve uygulamalı bilim tarihçilerinin doğal 

ortak noktası sayılabilecek teknoloji karma bir disiplindir ve bu duruma paralel olarak da 

teknolojinin tutarlı ve herkes tarafından kabul görecek bir tanımını yapmak kolay olmamaktadır. 

Teknoloji, sözlük anlamı olarak; uygulamak ya da endüstriyel zanaatların gelişiminin etnolojik 

incelemesi, bilimin uygulaması olarak tanımlanmakla birlikte sözlük anlamı dışına çıkıldığında, 

genel anlamda insanın içinde yaşadığı çevreyi denetlemek ve değiştirmek için ürettiği bilgi olarak 

tanımlanmaktadır (Bülbül, 2008: 16). 

Günümüzde kavram; bilim ve mekaniğin ilkelerini, sorunların çözümüne uygulayan bir tür 

beşeri kültürel faaliyet olarak insan yapımı faydalı şeyleri ifade edecek biçimde kullanılmaktadır 

(Bülbül, 2008: 16). 

Teknoloji; yeni mal, hizmet üretimi ya da imalat süreçlerinin, yönetim biçimlerinin 

bulunmasına, geliştirilmesine ya da pratik sorunların çözünme yönelik uygulamalı teknik bilgiler 

bütünüdür. Teknoloji yenilikler ya da buluşlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu yönüyle temel 

bilimlerin uygulamalı yönünü oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bazı buluşların ortaya 
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çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji asıl olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 

sonucunda elde edilmektedir (Seyidoğlu, 1992: 845). 

Teknoloji, üretim ve üretimde kullanılan faktörler arasındaki ilişkileri, üretim tekniği; belli 

bir miktar üretim elde etmek için kullanılabilecek farklı girdi bileşimlerini ifade etmektedir. 

Teknolojik gelişme ise, “mevcut ürünlerin üretiminde yeni yöntemlerin geliştirilmesi, yeni nitelikte 

ürünlerin üretilmesi, organizasyon, pazarlama ve yönetim tekniklerinde gelişme ve yenilik şeklinde 

tanımlanabilir. 

Teknolojik gelişmenin farklı şekillerde tanımlandığı da görülmektedir. Yeni makine 

tasarımları, yeni gereçler, yeni işleler ya da yeni mal türlerini içeren yeniliklerle gerçekleşmektedir. 

Teknik değişme üretilmekte olan malları olduğu kadar, onları üretme yöntemlerini de 

etkilemektedir (Uysal, 1997: 65). 

Teknolojik gelişme ülkelerin gelişme ve büyümesinin temel kaynağıdır. Tekno loji ile 

birlikte toplumsal, siyasal ve kamusal etkenler de ülkelerin başarılarını etkilemektedir. Yatırımlar 

ve teknolojik gelişmeler arası ilişki burada belirtilmesi gereken önemli bir etkendir. Verimlilik 

artışının gelişme ve büyümenin temel belirleyicisi olduğu bilinmektedir. Verimlilik artışı da fiziki 

sermayedeki artışlarla ve beşeri sermaye de içerilen teknolojiler tarafından belirlenmektedir. İkinci 

Dünya Savaşı sonrası dönemde Avrupa’da gerçekleşen istisnai büyüme yüksek düzeylerde yatırım 

ve teknolojik gelişmenin birlikte varlığının sonucu olmuştur (Bulutay, 1986: xiii). 

Teknolojinin günümüze kadar olan gelişim evrelerini üç ana döneme ayırmak mümkündür. 

İlk dönem buhar makinesinin kullanılmaya başlanması ile tarımdan sanayi sektörüne işçi akımının  

yaşandığı, kitle üretimlerinin gerçekleştirildiği birinci sanayi devrimi sonrası dönemdir. İkinci 

dönem, büyük üretim hatları kullanılarak daha önce insan esaslı olan üretim ve montaj işinin büyük 

bir kısmının önceden programlanmış otomatik makine serilerinde yapıldığı ikinci sanayi devrimi 

dönemidir. Bu dönem mini ve makro bilgisayarların üretim hatlarına uyarlandığı dönemdir. Son 

olarak ise özellikle 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren mikro işlemcilerin ve robotların yaygın 

kullanımı ile nitelik bakımından otomasyondan çok daha farklı bir dönemden, Üçüncü Sanayi 

Devrimi ya da Sanayi Sonrası Dönemden söz edilmektedir (Güvenli, 2006: 3). Günümüzde, bilişim 

iletişim teknolojilerinin ekonominin birincil, ikincil ve üçüncül sektörlerinde (diğer bir ifade ile 

tarım, sanayi ve hizmetlerde) büyük etkiler yarattığı kabul edilmektedir. Bilişim İletişim 

Teknolojileri (BİT) sektöründe yaşanan artan bir hızla günümüzde akıllı robotlar, büyük veri, bulut 

internet, nesnelerin interneti, yapay sinir ağları, 3-D baskı gibi çok sayıda yeni uygulama ile 

eğitimden sağlığa toplumsal yaşamın her boyutunu etkilemektedir (Canbey-Özgüler, 2018: 301). Bu 

teknolojiler ile şekillenen üretim biçimi günümüzde Sanayi 4.0 olarak adlandırılmaktadır (Schwab, 

2016: 24). 

Günümüze kadar ortaya çıkışında sosyal ve siyasal gelişmeler kadar teknolojik gelişmelerin 

de geçerli olduğu aşamalardan geçilmiştir. Sanayi toplumu öncesinde geçerli olan Tarım Toplumu 

döneminde toprağa dayalı üretim ön plandadır. İnsanların geçimlerini büyük oranda toprağı 

işleyerek sağladığı, toplumunda ana enerji kaynağı insanın kas gücü olduğu, nüfusun tamamına 

yakının köylerde ve kırlarda yaşadığı, fabrikaların, ticaret merkezlerinin, hizmet birimlerinin 

olmadığı, eğitim düzeyinin ve kişi başına düşen milli gelirin oldukça düşük olduğu, bütün bunlara 

karşılık toplumda güçlü bir dayanışma geleneği, sağlam bir iç toplumsal kontrolün bulunduğu 

toplum, tarım toplumu olarak adlandırılmaktadır (Güvenli, 2006:4). 

Tarım toplumunun ardından geçerli olan Sanayi toplumunun ortaya çıkışında Sanayi 

Devrimi önemli rol oynamıştır. Teknolojik gelişmelerin üretimde kullanılması, yeni sosyal yapıların 

doğmasına ve sanayi toplumunun oluşmasına yol açmıştır. Bunların sonucu olarak politik, kültürel 

ve sosyal alanlarda da değişimler gözlenmeye başlamıştır. Sanayi Devrimi ile birlikte, evlerde el 

tezgâhları ile üretim yapılan, tarıma dayalı toplum yapısından; fabrikalarda kitle üretiminin 

yapıldığı, sanayiye dayalı toplum yapısına geçiş yaşanmıştır. Fabrikalaşma köyden kentlere göçü 

beraberinde getirirken, geniş aile tipinden çekirdek aile tipine geçiş hızlanmıştır. Toprak sahibi 

aristokratların yerini sermaye sahibi burjuvalar almıştır. Yeni üretim teknolojisi, beraberinde yeni 

hammadde ve yeni pazarların kullanılmasını gerektirirken, bunun sonucu olarak da sömürgeciliğe 

yol açmıştır (Güvenli, 2006:5). 
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Kapitalist endüstriyi oluşturan güçlerin en önemlisi pazarın genişlemesidir (Açma, 2010: 

105).1. Ticaretten gelen sermaye birikimi mülksüz emekçi sınıfın varoluşuyla birleşince endüstriyel 

kapitalizm ortaya çıkmıştır. Fabrika sistemi de daha fazla servet sağlıyordu. Tasarruf sahipleri 

sermayelerini yeniden fabrikalara yatırdılar. Bildiğimiz modern sistem doğmuştur (Huberman, 

1995:193; Selik, 1982: 17). 

Yeni teknolojilerin tüm toplum kesimlerince kabul gördüğü söylenemez. Nitekim Sanayi 

Devrimi sonucu ortaya çıkan gelişmeler bazı işçilerin işlerini kaybetmelerine neden olmuştur. 

İşçiler arasında ortaya çıkan huzursuzluklar “Luddizm” olarak adlandırılan makine kırıcılığı 

eylemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Yeni teknolojiler geleneksel araçları birden bire 

devreden çıkarmamıştır. 1832 yılında makineli dokuma tezgâhlarının sayısı 12 bine ulaşmıştı ama 

el tezgâhlarının da sayısı artış göstermekteydi. 1785 yılında el tezgâhlarında dokuma yapanların 

sayısı 75 bin iken 1833 yılında 250 bine yükselmiştir. El tezgâhlarının makineli tezgâhlarla rekabet 

edebilmesi ancak ücretlerin düşürülmesi ve üreticilerin sefalet koşullarına itilmesi ile mümkün 

olmaktaydı. Teknolojik gelişmenin yol açtığı sefalete Napolyon Savaşlarının yol açtığı güçlüklerin 

de eklenmesiyle ihracat yapan yöreler son derece olumsuz bir şekilde etkilenmişlerdir. 

Luddist hareketler kanlı bir biçimde bastırılmış olsa da sendikacılık ve sendikal direniş için ilk 

aşamayı oluşturmuştur. Teknolojik gelişmeler ve pazarların genişlemesiyle ortaya çıkan ve 

yaygınlaşan fabrika sistemi artan işbölümü gerektirmektedir (Shropshire, 1998: 179). İşbölümü  

sonunda, işçilerin el yatkınlığı artmakta, bir işten diğerine geçerken kaybedilen zamandan tasarruf 

sağlanmakta, işleri kolaylaştıran makineler bu işleri kolaylaştırmaktadır. Fabrikalar, aynı iş 

ortamında büyük boyutlu işgücünün yeni makinelerle üretim yaptığı ekonomik birimlerdir. Fabrika 

sistemi büyük ölçek gerektirmektedir. Bu gereklilik teknolojik yapı tarafından şekillendirilmektedir. 

Örneğin, eski sistem buhar makineleri, düşük temel etkinlik vermektedir, büyük alanlarda buhar 

gücünün kullanılması ekonomik ölçek sunmaktadır. 

Ford öncesi dönemde “Amerikan üretim sistemi” olarak adlandırılan, nihai üründe 

değiştirilebilir parçalarla ustaların elle biçimlendirildiği parçalardan oluşan bir “geç el zanaatı 

sistemi” mevcut idi. Dikiş makineleri, küçük ateşli silahlar, tarım makineleri ve bisiklet gibi 

sanayiler bu sistemle üretim yapmaktaydı. Kitle üretim tekniklerinin ilk uygulaması Henry Ford 

tarafından, Detroit’teki Highland Park fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Ford 1908 ile 1914 yılları 

arasında Model T üretiminde usta işçiler tarafından yapılan parçaların kullanımımı tedricen ortadan 

kaldırmış, bu süreç 113 yılında hareket eden montaj hattının uygulamaya konulması ile en üst 

düzeye ulaşmıştır. “Kitle üretim paradigması” ya da çok daha basit biçiminde söylemek gerekirse, 

“Fordist paradigmanın” olarak adlandırılan bu gelişme sanayi yönetim felsefesine yarım yüzyıldan 

fazla hâkim olmuştur. 

Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında hızla yükselen Fordist üretim sisteminin 1970’li yılların 

başında ciddi ekonomik bunalımlarından kurtulma konusunda başarı gösterememiş ve sistemin 

temelleri yeniden köklü bir değişim ve dönüşüm sürecine girmiştir. Kitlesel üretim piyasalarının 

doyuma ulaşması bu üretim süreci içerisindeki teknolojilerin gelişme potansiyelini kaybetmesi ve 

artan maliyetleri düşürememesi yanında özellikle gelir düzeyi yükselen ülkelerde kitlesel talebin 

farklılaşmış talebe yerini bırakması üretim sürecinin yeni yollar aramasına neden olmuştur (Uyanık, 

2003: 2). 

Yeni sistem piyasa kapitalizminden farklıdır. Yeni teknolojiler (yazılım, telekomünikasyon, 

B2B) yeni ekonomik sistemin temelinin atılmasında etkili olmaktadır. Derin bir değişim 

yaşanmaktadır. 2050 yılı civarında mülk ve piyasa alışverişlerinde sınai ekonomi olarak 

adlandırılan her şeyin kalbi marjinellmiş olacaktır. Piyasada “ağ yapılara” geçiş söz konusudur. Bu 

durumda yeni ekonomide mülkiyet yerini erişime bırakmıştır. Artık üçüncü dünya gelişmiş 

dünyanın bütün üretimini yapmaktadır. B2B şirketlerin mal üreticileri ve tüketicileri arasındaki 

ilişkiler ağ biçimi örgütlenme şeklindedir. (Latrive ve Mauriac, 2001: 89). 

                                                             
1 Kapital kelimesi 12. ve 13. yüzyıllara doğru; fon, mal stoku, para kitlesi ve faiz olan “para” anlamında ortaya çıkmıştır. Kelime 

hemen açık bir tanıma kavuşmamıştır. Kapital kelimesi 1606 yılında bir kitapta yayınlanmış olmakla birlikte asıl olarak 20.yy.da 

mevcut anlamı ile kullanılmaya başlanmıştır. 
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Tarihsel olarak bakıldığında bütün ekonomilerin bilgiye dayalı olduğu görülmektedir. 

Günümüzdeki fark, bilginin, ekonominin dinamizmine yaptığı katkıdır denilebilir. Bilginin 

yönlendirici rolü sadece birkaç sanayi dalıyla sınırlı değildir, yüksek ya da düşük teknolojili bütün 

sanayiler için geçerli olmaktadır. Bilgi ekonomik başarının en önemli bileşenlerinden biri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bilgi ekonomisinin yaratılması, ekonomik büyüme ve rekabet açısından 

önemlidir. Var olan bilgilerin kullanılması ve yeni bilgilerin yaratılması sürecinde; girişimcilik, 

bilgiyi paylaşan ve kullanan eğitimli bireyler, etkin haberleşme sistemlerinin varlığı gibi konular, 

üzerinde önemle durulması gereken alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgi ve bilişim; üretim, dağıtım ve kullanımına dayalı ekonomiler “bilgi ekonomileri” olarak 

nitelendirilmektedir2. Genel olarak; teknolojik kaynaklar ve altyapı ve bilgi ekonomisinin 

gerektirdiği beceriler ve meslekler ile bağlantılı olarak insan gücü altyapısı genellemesi 

yapılmaktadır. Bilgi ekonomisinde; bilgi ve beceriye yatırım ekonomik büyüme açısından 

önemlidir. Özellikle yaratılan işlerin “bilgiye dayalı işler” biçiminde olması bilişim iletişim 

teknolojileri konusunda karar verici konumda bulunan tüm birimlerin söz konusu gelişmelerin 

farkında olmasını zorunlu kılmaktadır (ILO, 2001: 32). 

Bilginin ekonomik büyümenin önemli bir faktörü haline gelmesi, Ar-Ge yatırımları, eğitim ile 

yeni yönetim yapıları “yeni büyüme modelleri” çerçevesinde ele alınmaktadır. Bilgiye ilişkin 

yatırımların yanı sıra, bilginin yayılması da ekonomik performansın temel faktörlerinden birini 

oluşturmaktadır. Bilgi ekonomisi, zenginlik yaratmada, bilginin yaratılması ve kullanılmasının 

önemli rol oynadığı ekonomi olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, bilgi ekonomisinde 

kullanılan kaynaklar arasında en önemlisi bilgi olmaktadır. 

Yeni teknolojilerin üretim sürecinde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan esnek 

üretim teknikleriyle işin organizasyonu da köklü bir değişime uğramıştır. Post-fordizm olarak ifade 

edilen bu yeni üretim sistemi, üretimin örgütlenmesinden tüketim kalıplarına, firmalar arası 

ilişkilerden üretimin mekânsal dağılımına, bilginin kullanımından sınıfsal yapılanmalara kadar her 

alanda Fordist sistemden farklı bir yapıyı ifade etmektedir (Uyanık, 2003: 2). 

Yeni üretim biçiminin tamamlayıcısı olarak esneklik kavramı, dünyada 30 yıldır yaşanan 

teknolojik ve ekonomik gelişmeler, fabrikadan sağlık sektörüne, finans sektöründen eğitime, her 

alana yayılmaktadır (Günay, 2004: 2). Teknolojik gelişmeler ve otomasyonun çok sayıda işi ortadan 

kaldırması üzerinden 150 yıl geçmiş Luddist eylemleri çağrıştıran yeni tepkileri ortaya çıkarmıştır 

(Meyer, 1988: 443). 

2. Teknoloji Üretiminin Özellikleri 

 

Teknoloji üretimi ve teknoloji geliştirme konusunda devlet politika geliştirme ve iyileştirme, 

gerekli kurumsal çerçeveyi hazırlama, yeterli yatırım yapma gibi konulardaki önemli roller 

üstlenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve teknoloji üretimi bilim ve teknoloji 

inovasyon politikaları çerçevesinde yapılmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini de bu 

politikaların özünü oluşturmaktadır. Diğer bir boyut kamu alımlarında devletin tercihlerinin 

belirlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca yerel yönetimler de bölgesel kalkınma stratejilerine 

katkıda bulunacak düzenlemeler yapılmaktadır (Şamiloğlu, 2006:75) 

Teknoloji üretimi düşünce düzleminde verilen bir uğraştır, üretilen kavramdır. Hem kavram 

üretimi aşaması hem de tasarım aşaması Ar-Ge eşliğinde yürümektedir. Teknoloji bir kez 

üretildikten sonra, uygulanmak üzere mühendislik resim ya da bilgisine dönüştürülmektedir. 

Teknoloji transferi, know-how alımı gibi konularda alınan bu mühendislik resim ya da bilgileri 

                                                             
2 Bilişim ve İletişim Teknolojileri (BİT) üreten sektörler, BİT sektörü ihracatının toplam ihracat içindeki payı, BİT ticaretinde 
uzmanlaşma ve karşılaştırmalı üstünlük, BİT sektörünün dış fırsatları, bilgi teknolojilerine ulaşma ve kullanma; telekomünikasyon 
ağları, internet altyapısı, internet kullanıcıları, evde BİT kullanımı, işyerinde BİT kullanımı, endüstri ve firma boyutu, internet 
hizmetlerinin fiyatları, e-ticaret; gerekli altyapı, e-ticaret işlemlerinin ölçümü, internet ve e-ticaret işlemleri, tüketiciler açısından, 
sınırlar arası işlemler açısından, eğitimde ve kamu hizmetlerinde; eğitim, e-devlet bilgi ekonomisi ile bağlantılı olarak ele alınan 
temel kavramlar arasında sayılabilir. 

 
 Know-how; bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yöntemiyle ilgili olarak sahip olduğu belirli bilgi ve becerilere verilen 
isimdir. Know-how anlaşmalarıyla firmalar sahip oldukları bu özel bilgi ve beceri tekniklerini yurtiçinde veya dışındaki firmalara 
satar ya da kiralarlar. Seyidoğlu, 1992: 484. 
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olmaktadır. Dolayısıyla bunları almış olmak o teknolojiye hâkim olmak anlamına gelmemektedir. 

Belli bir teknolojiyi uygulama becerisi için, ilk aşama teknolojinin elde edilmesi, uygulama 

becerisinden öte onu benimseyebilmektir. İkinci olarak, özümsenen bu bilgi ilgili olabileceği 

alanlara nüfuz edebilmelidir. Son aşamada ise özümsenen ve ilgili alana uygulanabilen teknolojinin 

bir üst düzeyde yeniden üretilebilmesinin sağlanması gerekmektedir. Küresel rekabet gücü artışı ve 

yüksek katma değerli ürünler üretebilmek kamunun desteği ile yakından ilgilidir. Kamu sektörü 

yanında özel sektörün desteği de yaşamsaldır. Örneğin; ABD, İngiltere ve Fransa’da havacılık 

sanayi, savaş sonrası dönemin büyük kısmında toplam sanayi Ar-Ge harcamalarının dörtte birinden 

fazlasını temsil etmektedir, geliştirme faaliyetlerinin hemen tamamı özel sanayi tarafından 

gerçekleştirilmekle birlikte, finansmanın büyük kısmı kamu tarafından sağlanmıştır. Kamu ve özel 

sektör desteklerinin yanı sıra üniversitelerin de bu süreçte önemli rolü bulunmaktadır. Temel 

araştırma, uygulamalı araştırma, bilimsel bilgiyi üretme ve dönüştürebilmede üniversite sanayi 

işbirliğinin sağlanması toplumsal refah ve teknolojik ilerleme bakımından son derece önemlidir 

(Şamiloğlu, 2006: 52). 

Teknolojinin üretim sürecine ve toplumsal ve siyasal yaşama etkilerini inceleme alanları 

arasında bulunduran Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin “teknoloji” konusunu 

lisansüstü tezlerde ne şekilde ele aldığını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada tarım, sanayi ve bilgi 

toplumu ayrımı yapılmaksızın genel olarak “teknoloji” ile ilgi göz önüne alınmıştır.  

 

3. Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisansüstü Tezlerinin “Teknoloji Ve 

Çalışma Hayatı” Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

Bu başlık altında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yapılmış olan lisansüstü 

tezleri “teknoloji” bakış açısıyla incelenmektedir. 

 

3.1. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın genel amacı Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında 

yazılmış olan “teknoloji” konulu makalelerin hangi boyutlar etrafında toplandığını ortaya 

koymaktır.  

Araştırma kapsamında cevabı aranan sorular şunlardır; 

 Araştırma kapsamındaki tezlerin yıllara göre dağılımı nasıldır? 

 Araştırma kapsamındaki tezler hangi düzeyde yoğunlaşmaktadır? 

 Araştırma kapsamındaki tezlerin danışmalarının dağılımı nasıldır? 

 

3.2. Araştırmanın Önemi ve Sınırlılıkları 

 

Ülkelerin büyüme ve kalkınmalarında önemli bir yere sahip olan teknolojik yenililerin 

akademik çalışmalarda nasıl temsil edildiğinin ortaya konulması önemlidir. Özellikle günümüzde 

üniversite ve sanayi işbirliği faaliyetlerinin önemine vurgu yapılması ya da Silikon Vadisi gibi 

teknoloji merkezlerinin belli üniversiteler etrafında şekillenmesi gibi durumlar konunun önemini 

ortaya koymaktadır. Araştırma kapsamında ele alınan tezler özelinde “akademinin” teknolojiye 

bakış açısı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanı örnekleminde ele alınmaktadır.  

 

3.3. Araştırmanın Yöntemi 

 

Araştırma yöntemi olarak niteliksel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. 

Teknoloji konusunun lisansüstü tezlerde nasıl ele alındığının ortaya konulabilmesi için yapılmış 

çalışmaların sadece bibliyometrik verilerinin değil, hangi konular etrafında toplandığının, hangi 

yıllarda yoğunlaştığı ve hangi dergilerde daha çok ele alındığı gibi bilgilerin de ortaya 

konulabilmesi için nitel yaklaşım benimsenmiştir. 
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Araştırmacı tarafından farklı bir çalışmada Temmuz 2019 tarihi itibarıyla YÖK Ulusal Tez 

Merkezi’nden Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanı anabilim dalları esas alınarak 

oluşturulmuş 3841 tez kaydı olan veri tabanından “teknoloji” ile ilgili olan tezler çekilerek analiz 

edilmektedir. Söz konusu veri tabanından “Sanayi Devrimi”, “Emek”3, “Teknoloji”, “Bilgi”, 

“Bilişim”, “Enformasyon”, “Fordist post-fordist”, “Otomasyon”, “Dijital”, “Sibernetik”, “Ar-

Ge” olmak üzere teknoloji ile ilgili olan ve tezleri filtreleyebilecek anahtar kelimeler kullanılarak 

115 tezi içeren veri tabanı dosyası oluşturulmuştur4. 

 

3.4. Verilerin Analiz Edilmesi 

 

Araştırma kapsamında son şekli verilen ve 115 tezi içeren “excel” tablosu temel alınarak 

çalışmalar yıl, dil, üniversite, tür, danışmanlarına göre analiz edilmiştir. İnceleme sonucunda elde 

edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına 

göre yapılan çalışmaların teknolojinin çalışma hayatı üzerindeki etkilerini geniş bir perspektifle ele 

aldığını göstermektedir. 

Grafik 1. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 

 
 

Grafik 1’de de görüldüğü gibi 2000 yılından itibaren kimi yıllarda biraz azalsa da “teknoloji” 

konulu tez sayılarında bir artış olmuştur. 2019 yılı verileri azalma işaret etmektedir. Ancak 

çalışmanın yapıldığı tarihte 2019 yılı tamamlanmamış olduğundan verinin yorumunda bu bilgiye 

dikkat edilmelidir. 

 

 

Tablo 1. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Yayın Diline Göre Dağılımı 

 

                                                             
3 Emek kelimesi ile yapılan filtrelemede “duygusal emek” ve “emeklilik” başlıklı olarak gelen çalışmalar dâhil 

edilmemiştir. 

 
4 Kullanılan tüm bu alt anahtar kelimeler genel olarak “teknoloji” olarak kullanılmaktadır. 
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Dil Sayı Yüzde (%) 

İngilizce 3 1,49 

Türkçe 199 98,51 

Genel Toplam 202 100,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde yazılmış olan tezlerin neredeyse tamamının Türkçe olduğu görülmektedir. 

Bu veri ışığında tezlerin teknoloji konusunda Türkçe literatür oluşturmada önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir. 

 

Tablo 2. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Dağılımı 

 

Anahtar Kelime Sayı Yüzde (%) 

Ar-Ge 3 2,61 

Bilgi 29 25,22 

Bilgi+Emek 3 2,61 

Bilgi+Tekno 1 0,87 

Bilişim 13 11,30 

Bilişim+Emek 1 0,87 

Bilişim+Tekno 2 1,74 

Dijital 2 1,74 

Emek 21 18,26 

Emek+Tekno 3 2,61 

Enformasyon 1 0,87 

Fordist 1 0,87 

Fordist+Emek 1 0,87 

Otomasyon 1 0,87 

Otomasyon+Bilgi 1 0,87 

Sanayi Devrimi 2 1,74 

Sibernetik 1 0,87 

Tekno 26 22,61 

Tekno+Ar-Ge 3 2,61 

Genel Toplam 202 100,00% 

 

 

Tablo 2 araştırma kapsamında “teknoloji” anahtar kelimesinin getireceği sınırlılığı aşmak amacıyla 

kullanılan “teknoloji ile ilgili kavramlar” listesini göstermektedir. Hatta kimi tezlerde yer alan 

“teko-ekonomik paradigma” ifadesinin dikkatten kaçmaması amacıyla “teknoloji” yerine “tekno” 

tercih edilerek aramanın daha kapsayıcı olmasına dikkat edilmiştir. 

 

 

 

 

 

Grafik 2. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı Göre Dağılımı 
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*18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7141 sayılı ve 

Kabul Tarihi 09.05.2018 olan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile (Ek Madde 183) Gazi Üniversitesine bağlı 

birimlerden Hacı Bayram Veli Üniversitesi kurulmuştur. 

 

Grafik 2 incelendiğinde araştırma kapsamında incelenen doktora tezlerinin Uludağ, Marmara, Gazi, 

Ankara ve Abant İzzet Baysal Üniversiteleri bünyesinde yazılmış olduğu görülmektedir. Yüksek 

lisans tezleri bakımından ise ilk sırayı Sakarya Üniversitesi almaktadır. 

 

Tablo 3. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı Göre Dağılımı 

 

Tez Türü 

Sayı Yüzde 

(%) 

Doktora 25 21,74 

Yüksek Lisans 90 78,26 

Genel Toplam 115 100,00 

 

Araştırma kapsamında incelenen tezlerin önemli bir kısmı (%78,26) yüksek lisans tezidir. 

 

Tablo 4. YÖK Ulusal Tez Merkezi Kayıtlarına Göre “Teknoloji” Anahtar Kelimesi 

Kapsamındaki Tezlerin Danışmanlarına Göre Dağılımı Göre Dağılımı 

 

Danışmanın Ünvanı 
Sayı 

Yüzde 

(%) 

Prof. Dr. 52 45,22 

Doç. Dr. 32 27,83 

Yrd. Doç. Dr. 28 24,35 

Dr. Öğr. Üyesi 1 0,87 

Belirtilmemiş 2 1,74 

Genel Toplam 115 100,00 

 

Araştırma kapsamındaki tezlerin danışmanlık durumları incelendiğinde %45,22 oranında Prof. Dr. 

olan danışmanlar tarafından yazdırıldığı görülmektedir. 
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Tablo 5. 2 ve daha Fazla Teknoloji Konulu Tez Yürüten Danışmanlar 

 

Danışman Yürütülen Tez Sayısı 

EYÜP BEDİR 4 

FATMA FİDAN 4 

VEYSEL BOZKURT 3 

ALİ ŞAHİN ÖRNEK 2 

ARİF YAVUZ 2 

CEMİLE GÜRÇAY 2 

ERGUN TÜRKCAN 2 

HÜSEYİN AKYILDIZ 2 

HÜSNÜ ERKAN 2 

KUVVET LORDOĞLU 2 

METİN ÖZUĞURLU 2 

SEDAT MURAT 2 

SERDAR ORHAN 2 

YILMAZ ÖZKAN 2 

ZEKİ PARLAK 2 

Toplam 35 

Diğer 80 

Genel Toplam 115 

  

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri öğretim üyelerinden teknoloji konusu ile ilgili 

olarak 2 ve daha fazla tez yazdırmış olanlar Tablo 5’te yer almaktadır.  

4. Sonuç 

 

Teknoloji konusu fen bilimlerinde olduğu kadar sosyal bilimler alanında da güncel ve sıkça 

incelenen konulardandır. Özellikle bilgisayarlar ve internetin hayatını etkilediği ve üretimde Sanayi 

4.0 gelişmelerinin tartışıldığı günümüzde akademinin de teknoloji konusunu geniş bir yelpazede ele 

aldığı söylenebilir. Araştırmanın kapsamını oluşturan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 

bölümleri sosyal politika, ekonomi, sosyoloji, sosyal psikoloji, örgütsel davranış, iş hukuku, insan 

kaynakları gibi alanları bünyesinde bulunduran yapısıyla kendine özgü yapısı olan bir sosyal 

bilimler alanı/disiplinidir. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümleri/alanı çalışmanın 

konusunu oluşturan “Teknoloji ve Çalışma Hayatı” kavramını da çok boyutlu olarak ele almıştır. 

Yapılan inceleme sonucunda genel olarak yüksek lisans tezlerinin olduğu ve bu tezlerin de 

neredeyse tamamının Türkçe olduğu görülmektedir. Teknoloji ve çalışma hayatı veri tabanına 

kaynaklık eden Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanında yazılan lisansüstü tezler (1960-

2019 yılları arası, 3841 tez) ile bir karşılaştırma yapmak gerekirse 115 tez ile teknoloji konusunun 

yaklaşık olarak %3 oranında ele alındığı görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin Sanayi Devrimi 

süreci ile bağlantılı olarak bölümün dayandığı temel olarak kabul edildiği düşünülürse 

günümüzdeki anlamıyla emek ve sermaye sınıflarını ortaya çıkaran teknolojik yeniliklerden 

başlayarak emekçilerin yaşam düzeyini doğrudan etkileyen “teknoloji” gerekli ilgiyi görememiştir 

denilebilir.  

Elbette veri tabanı içinde başlığında teknoloji kelimesine yer vermemekle birlikte tez 

kapsamında bu etkiyi ele alan tezler de bulunmaktadır. Bu yargıyı somutlaştırmak için temel alınan 

geniş veri tabanı içindeki tezlerin yoğunlaştığı konuların ortaya konulması gerekmektedir. Hatta 

akademinin teknoloji alanı ile ilgili olarak yol göstericiliği ile ilgili ifadeler için de tüm akademik 

çalışmalarda teknolojinin nasıl ele alındığı analiz edilmelidir. Bu bağlamda yine bilgi ve iletişim 
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teknolojilerinin sağladığı veri işleme ve büyük veri ile çalışma/analiz yapma ile ilgili 

teknolojilerden yararlanarak daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması yerinde olacaktır. 
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BİLİMİN DİJİTAL SANAT ARACILIĞIYLA POPÜLERLEŞMESİ 

BAĞLAMINDA MEDİKAL ANİMASYONLAR 
 

 

Yasemin Kılınçarslan 

Doç.Dr.  Uşak Üniversitesi  

 

 

Özet 

Anatomi çizimlerinde sadece gözle görülebilir olanı temsil eden klasik sanat uygulamaları 

günümüzde yerini, doğayı oluşturan canlı birimlerin iç tasarımlarını temsil edebilen dijital sanat 

uygulamalarına bırakmıştır. Dijital sanat uygulamalarında spesifik bir alan olarak kabul edilen 

medikal animasyon filmler ise bilimsel illüstrasyonların kullanıldığı, eğitsel, estetik, felsefi 

boyutlara sahip bilimsel-sanatsal üretimlerdir. Bilimsel illüstrasyonlar, bilimsel ve teknolojik 

buluşları yansıtan, izleyicilere gözlemlenemez olanı taşıyan bilimsel-imgesel tasarımlardır.  

Moleküller, virüsler, bakteriler vb. organizmalar varlığı bilinen ama çıplak gözle görülemeyen 

yaşam formlarıdır. Kelimelerle anlatımı ve tasviri mümkün olmayan bu gibi yapılar bilimsel 

illüstrasyonlar aracılığıyla temsil edilerek gözlemlenebilirlikleri güçlendirilir. Geleneksel ve dijital 

yöntemlerle tasarlanabilen, bilimsel ve estetik bilgilerin melezlendiği bilimsel illüstrasyonlar sanat 

ve tasarım becerilerinin yanında medikal eğitimin de gerekli olduğu bir alandır. Bu illüstrasyonların 

tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli olgu ise gerçekçi olup olmadıklarıdır. Bilimsel 

illüstratör için temel amaç ve başarı ancak gerçekliğin mutlak temsiliyle sağlanır. Medikal 

animasyonlar ise bilimsel gelişmelerin popüler kültürde anlaşılırlık kazanması ve tartışılabilir hale 

gelmesinde önemli bir yere sahiptir. Medikal animasyonlarda kullanılan görsel dil bilimsel 

illüstrasyonlar aracılığıyla oluşturulur. Bu açıdan bilimsel illüstrasyonlar ve medikal animasyon 

filmler ekip çalışması ve uzun bir hazırlık süreci gerektiren, hataya yer vermeyen, yorumlamanın 

değil bilimselliğin öncelikli olduğu tasarım süreçlerini ifade eder. Bu çalışma, medikal 

animasyonun sanat mı bilim mi olduğuna dair bir tartışma açmayı amaçlamaktadır. Çalışmada farklı 

medikal animasyon stüdyolarının çalışmaları bağlamında medikal animasyonlarda bilimsel 

illüstrasyonların estetik kullanımı ve görsel dili tartışılarak, dijital medya estetiği olarak yeri ve 

önemi irdelenecektir.  

 

Anahtar Kelimeler; animasyon, estetik, medikal, imge, tasarım 

 

Abstract 

Classical art applications, which represent only the visible ones in anatomy drawings, have been 

replaced by digital art applications that can represent the interior designs of living units that make 

up nature. Medical animation films, which are accepted as a specific field in digital art applications, 

are scientific-artistic productions using scientific illustrations and having educational, aesthetic and 

philosophical dimensions. Scientific illustrations are scientific-imaginary designs that reflect 

scientific and technological discoveries and carry the unobservable to the audience. Molecules, 

viruses, bacteria and so on. organisms are life forms known to exist but not visible to the naked eye. 

Such structures, which cannot be described and described in words, are represented through 

scientific illustrations and their observability is strengthened. Scientific illustrations, which can be 

designed with traditional and digital methods, hybridize scientific and aesthetic knowledge, is an 

area where medical education is required besides art and design skills. The most important fact to 

be considered in the design of these illustrations is whether they are realistic or not. The basic 

purpose and success for the scientific illustrator is achieved only by the absolute representation of 

reality. Medical animations, on the other hand, have an important role in making scientific 

developments understandable and popular in popular culture. The visual language used in medical 

animations is created through scientific illustrations. In this respect, scientific illustrations and 

medical animation films refer to design processes that require teamwork and a long preparation 
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process, which do not include mistakes, and that interpretation is the priority of science. This study 

aims to open a discussion about whether medical animation is art or science. In this study, usage 

and visual language of scientific illustrations in medical animations in the context of the work of 

different medical animation studios will be discussed and its place and importance as digital media 

aesthetics will be examined. 

 

Keywords; Animation, Aesthetics, Medical, İmage, Design 

 

Giriş 

Bilimsel görselleştirme disiplinler arası bir alandır ve bu alanda bilimsel çalışmalara ve gelişmelere 

ilişkin gerçekliğe en yakın olabilecek detaylı tasarımlar ortaya koyulmaya çalışır. Amaç, en yakın 

gerçeklik deneyimini sağlayabilmektir. Bu nedenle donanımlı tasarım bilgisayarları, bilimsel 

verilerin işlenmesi suretiyle gerçeklik deneyimini arttıracak verilerin anlaşılabilir hale gelmesini 

sağlar.  Bilimsel görselleştirmede kullanılan bilgisayarlı animasyon ise sanat ve teknoloji 

melezlemesiyle oluşturulan hareketli imge yaratımıdır. Bilgisayar teknolojisinde CGI (computer-

generated imagery veya computer-generated imaging) bilimsel illüstrasyonların ve medikal 

animasyonların yapım süreci esnasında en güçlü teknolojik destek elemanlarındandır. Günümüzde 

üç boyutlu bilgisayar animasyonları artan bir biçimde kullanılmaya devam etse de iki boyutlu 

animasyonlar da stilistik unsurların ifadesi için hala daha geçerliliğini korumaktadır ve bilgisayar 

destekli bilimsel görselleştirme son yıllarda giderek popülarite kazanan bir alandır.   

Bu alandaki bilimsel çalışmalara bakıldığında; medikal animasyon gelişimini bilgisayar 

teknolojileri eşliğinde sürdürmesi nedeniyle bu alana dair çalışmalar büyük bir oranda animasyonun 

yapılış süresine dair teknik konular üzerinden detaylandırılmıştır. Bu sebeple kuramsal çalışmalar 

az sayıdadır. Daha ziyade resim sanatıyla ilişkili olan ve illüstrasyon sanatı başlığı altında 

değerlendirilen bilimsel illüstrasyonlara dair daha fazla kaynağa ulaşmak mümkündür. Kirsten 

Ostherr’ın alana dair detaylı bir okuma sunan Medical Visions: Producing the Patient Through 

Film, Television, and Imaging1 adlı kitabı; yirminci yüzyılda görsel eğitim, sağlık iletişimi, bilimsel 

film yapımı, medikal alandaki enformasyonun medikal filmler aracılığıyla bir nevi film bilinci 

haline dönüşümü, sinemanın medikal eğitimin bir parçası haline gelmesi, savaş sonrası dönem ve 

medikal medya ağının oluşumu gibi konuları ele alınmaktadır.   

Sarah Jane Humphrey’in Botanical Art with Scientific Illustration adlı çalışmasıysa botanik 

sanatçılarının çizim tekniklerini açıklamakta, bilimsel illüstrasyon kavramını detaylandırmaktadır.  

Kitapta bir illüstratörün doğal dünyayı resmederken bütünsel bir kavrayışa sahip olabilmesi için 

uygulamalar, kullanılan malzemeler ve alan gezilerinin önemi vurgulanmaktadır.2  Botanik bilimi 

ve bilimsel illüstrasyon birçok ortak noktaya sahiptir. Titiz ve dikkatli bir gözlem, iyi bir 

kompozisyon, detaylı resmetme ve doğru renklendirme bu sanatın temel özelliklerindendir. 

Confronting Mortality with Art and Science: Scientific and Artistic Impressions on What the 

Certainty of Death Says About Life adlı çalışmada ise sanat-bilim karşılaştırması, ilk modern 

sanatçılar olarak illüstratörler, antik anatomistler, sanat ve bilim bütünleşmesi, on altıncı yüzyıl 

medikal illüstrasyonları, nano dünyanın görünümleri 3 başlıkları detaylı bir biçimde incelenmiştir.  

Jean Ann Givens, Karen Reeds ve Alain Touwaide’nin editörlüğünü yapmış olduğu Visualizing 

Medieval Medicine and Natural History, 1200-1550 adlı kitap ise; Leonardo Da Vinci’nin anatomik 

çalışmalarını, botanik illüstrasyonlarını, doğal baskılarını, gravürlerini ve çizimlerini ele almakta, 

                                                             
1 Detaylı bilgi için bkz. Kirsten Ostherr, (2018). Medical Visions: Producing The Patient Through Film, Television, and Imaging, 

Oxford University Press. UK. 

 

2 Detaylı bilgi için bkz.  Sarah Jane Humphrey. (2018). Botanical Art with Scientific Illustration.  Crowood Press.UK 

3 Detaylı bilgi için bkz. Pascale Pollier-Green, Ann Van de Velde, Chantal Pollier. (2007). Confronting Mortality with Art and 

Science: Scientific and Artistic Impressions on What the Certainty of Death Says About Life. Brussels University Press, Brussels 
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erken dönem modern illüstratif botanikte gerçekçilik konularına değinmektedir.4 Klaus Hentschel’ın 

görsel kültür ve bilimsel imgeler üzerine son derece geniş kapsamlı çalışması Visual Cultures in 

Science and Technology: A Comparative History5 ise   illüstratörler ve imge teknisyenleri 

bağlamında bilim adamı ve illüstratör arasındaki sürtüşmeyi, sinematografik imgeleri ve bilimsel 

filmleri, teknolojik ve bilimsel çalışmalarda görsel düşünme biçimlerini, renk taksonomileri gibi 

konuları ele almaktadır.  

 

1. Bilimsel illüstrasyon kavramı ve erken dönem bilimsel illüstrasyonlar 

Bilimsel illüstrasyonlar bilimsel amaçlı görsel iletişim ürünleri olarak tasarlanmaktadır. Bu 

iletişimsel süreç bilim adamından meslektaşına, öğretmenden öğrenciye, haber olgusu olarak kitle 

iletişim aracından kamuoyuna, doktordan hastasına doğru ilerler. Bu amaçla tasarımcı izleyicinin 

bilgi düzeyini iyi bir şekilde saptamalı, mantıksal boyutta çok fazla ve detaylı bilgilere 

girmemelidir. İllüstratör bu noktada yorumcu bir tavır içerisinde olmalı ve fotografik bir biçimde 

her şeyi olduğu gibi kaydetmeden yaratıcılığını bilimsellikle harmanlamalıdır.  

Bilimsel illüstrasyon izleyiciyi tarafından genellikle gözlemlenemeyen moleküller ve virüslerden 

evrene, eklembacaklıların ve bitkilerin iç anatomisinin gösterilmesinden jeolojik enine kesitlere ve 

soyu tükenmiş yaşam formlarının yeniden yapılandırılmasına, gerçekçiden soyut canlandırmaya 

kadar uzanır. Bilimsel illüstratörlerin çoğu kesinlik arzusuyla karşı karşıya kalsa da bilimsel 

kavramları ve fikirleri iletecek olan daha etkileyici çalışmalara yönelik bir talep vardır. Her iki 

yaklaşım da güzel bir çizimin veya tasarımın ortaya çıkmasına sebep olabilir.6  

 

 Bilimsel illüstrasyonların ortaya çıkışında doğa bilimlerindeki türlerin keşifleri önemli bir 

rol oynamıştır. Farklı türlerdeki bitki ve hayvanların keşfinin suretlerinin çıkarılması fotoğraf ya da 

film imkanlarının olmadığı dönemlerde gözlemleme, çizme ve renklendirmeyle gerçekleştirilmiştir. 

Flora (2017)7 (bkz. Görsel 1.) filmindekine benzer bir biçimde bazen bu çizim aşamasına bir miktar 

hayal gücü de eklenmiş ve çizimler çok daha sanatsal hale getirilmiştir. Sanatçılar ve bilim adamları 

bu nedenle farklı coğrafyalara keşif gezileri düzenlemeye başlamışlardır. Bilimsel illüstrasyonlar, 

türlerin saptanması, birbirinden ayırt edilmesi ve sınıflandırılması aşamasında önemli bir unsurdur.   

 Bilim ve sanat tarihinin ilk bilimsel tasarımcıları-illüstratörleri arasında en fazla 

tanınanları Carl Linneaus8, Charles Darwin9, John James Audobun 10 Robert Hooke’tur.11 Bu 

                                                             
4 Detaylı bilgi için bkz. Jean Ann Givens, Karen Reeds, Alain Touwaide, (2016). Visualizing Medieval Medicine and Natural History, 

1200-1550, Routledge. NY.  

5 Detaylı bilgi için bkz. Klaus Hentschel, (2014). Visual Cultures in Science and Technology: A Comparative History. Oxford University 

Press. UK 

 
6 https://www.fi.edu/blog/scientific-illustration-what-is-it erişim tarihi: 30.07.2019 

7 Flora (2017) Yönetmenliğini Sasha Luis Vikovic’in yaptığı dram macera türünde film. Film 1929 yılında üniversiteli bir grup 

botanikçinin el değmemiş bir ormana yaptıkları keşif gezisi ve burada ilk defa karşılaştıkları erken döneme ait organizmalar 

anlatılmaktadır.  

8 Carl Linnaeus (23 Mayıs 1707-10 Ocak 1778) İsveçli hekim, botanikçi ve zoologdur, modern taksonominin babası sayılmaktadır. 

Canlılara cins ve tür adlarını vererek sınıflandıran ilk bilim insanıdır. https://evrimagaci.org/modern-taksonominin-kurucusu-carl-

linnaeus-7664 erişim tarihi: 01-08-2019 

9 Charles Darwin (1809–1882) Tarihteki en önemli biyolog olarak kabul edilir. “Türlerin Kökeni” adlı en ünlü eseri doğal 

seleksiyon yoluyla oluşan evrim teorisini birçok farklı örnekle açıklamaktadır.   

10 John James Audobun (26 Nisan 1785-27 Ocak 1851) Özellikle Kuzey Amerika kuşları gözlemlerine dayanan çizimleri ve 

resimleriyle tanınan, ornitolog, sanatçı ve doğa bilimleri uzmanı.   https://www.britannica.com/biography/John-James-Audubon 

erişim tarihi: 01-08-2019 
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isimler bilim tarihinde keşif ve gözlem sonuçlarını detaylı bir biçimde illüstrasyon yoluyla 

görselleştiren kişileridir.  

 

2. Medikal illüstrasyon ve medikal animasyon 

Medikal illüstrasyon bilimsel illüstrasyonun bir türüdür. Medikal animasyon ise medikal 

illüstrasyonların hareketlendirilmiş ve film haline getirilmiş kompozisyonlar olarak 

adlandırılmasıdır. Medikal animasyonlar belgesel nitelikte, yani sadece enformasyon verme ve 

eğitsel amaçlı olabildikleri gibi kurgusal nitelikte, kurmaca, dramatik yapısı ve bir senaryosu olan 

animasyonlar şeklinde de olabilirler.  Medikal illüstrasyonlar insan anatomisini ve fizyolojisini 

açıklamaya yardımcı olan faydalı öğelerdir, hastalıkları, patolojileri, yaralanmaları ve tedavi 

seçeneklerinin anlaşılmasını kolaylaştırırlar.  Medikal illüstrasyon medikal animasyonun bir önceki 

aşamasıdır. İllüstrasyonlar hareketli hale getirilmeden önce gerek elle gerekse bilgisayar ortamında 

çizimleri gerçekleştirilir, bu çizimler gerçeğe en yakın biçimde olmalıdır. Gerçekten uzaklaşan 

illüstrasyon fantastik ve gerçeküstü niteliklere bürünür.  

Medikal bir örnek, tıbbi veya biyolojik bilgileri ileten, reel veya sanal bir ortamda ifade edilen sanat 

becerilerine dayanan görsel bir temsildir. Bir çizim veya animasyon karmaşık bir konuyu 

kelimelerin yapamayacağı bir şekilde açıklayıp ve netleştirebilir. Medikal eserlerin temel özelliği, 

bilimden ilham alan güzel sanatlar olmanın ötesinde net bir iletişim sürecine sahip olmalarıdır.  

Medikal illüstrasyonlar ve animasyonlar medya araçlarında tıp, biyoloji vb. alanlardaki 

enformasyonu yaymak için kullanılırlar. Bunlar; ders kitapları, dergiler, e-Kitaplar, hasta eğitimi, 

sürekli tıp eğitimi, etkileşimli öğrenme, reklam, mobil sağlık uygulamaları, sağlık müzeleri, 

veterinerlik ve diş hekimliği uygulamaları, televizyon, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik 

simülatörleri olarak sayılabilir. 12 

Medikal animasyonlar; 

1- 3D tasarımlarıyla gerçekleştirilecek olan eğitimler için son derece uygundur.  

2- Medikal cihazın ne şekilde çalıştığını net bir biçimde gösterirler. 

3- Hastaların kendi tedavi süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler verirler.  

4- Reklamlar, sosyal medya vb. medya içerikleriyle marka farkındalığı yaratmak ve ürün ve 

konseptinin gelişim süreci hakkında bilgi vermek için uygundurlar.   

Medikal animasyonların amaçları;  

1- İzleyicinin dikkatini çekmek,  

2- Belirli bir medikal hikayeyi etkili bir biçimde anlatmak,  

3- İzleyicinin konuya olan ilgisini güçlendirmek,  

4- izleyiciye ayrıntılı bir şekilde bilgi vermektir. 13 

 

3.  Bir medya içeriği olarak medikal animasyonlar ve bilimsel dilin popülerleşmesi 

3.1. Belgesel medikal animasyonlar  

Belgesel niteliğe sahip medikal animasyonlar tıbbi bilgi verme ve eğitme amaçlıdır, belirli bir 

senaryosu yoktur, dramatik öğelerden yoksundur. İmgeler kişileştirilmemiştir ve izleyicide herhangi 

bir empati oluşturmaz. Eğitim amaçlı bazı medikal animasyon konu başlıkları şunlardır; RNA 

müdahalesi, G protein, travmatik beyin yaralanması, epilepsi, kemik biyolojisi, IGF onkoloji, 

autoinflamation vb. Belgesel medikal animasyonlar kurgudan, yoğun detaydan yoksundur. 

                                                                                                                                                                                                          
11 Robert Hooke, 28 Temmuz 1635'te İngiltere'nin Wight Adası'nda doğmuştur. Bir Rönesans insanıdır. Bugüne kadar yazılan en 

önemli bilimsel kitaplardan biri olan Micrographia'yı yazmıştır.  Mimarlık, Astronomi, Biyoloji, Kimya, Fizik, Yüzey 

Araştırması&Harita Oluşturma ve bilimsel araçların tasarım ve yapımını kapsayan çalışmaları mevcuttur. 

https://www.famousscientists.org/robert-hooke/  erişim tarihi: 01-08-2019 

 

 
12 https://www.ami.org/medical-illustration/enter-the-profession/careers erişim tarihi: 30-07-2019 

13 https://ghostproductions.com/character-animation/ erişim tarihi: 31-07-2019 
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Rasyonel ve işlevseldir. Amaçları eğitsel ve bilgisel çıktı yaratmaktır. Eğitim materyali olarak 

kullanıldıkları için hataya yer yoktur. Başarılı bir belgesel medikal illüstratörün ve animasyoncunun 

yoğun bir bilimsel-tıbbi çizim eğitim alması gerekmektedir.  

3.2. Kurgusal medikal animasyonlar 

Kurgusal medikal animasyonlar dramatik öğelere sahiptir, estetik unsurlar detaylandırılmıştır, 

imgeler kişileştirilmiş olabilir, izleyici empati yaşayabilir, katharsis durumu yoğundur. Bu 

animasyon türünde özellikle tasarlanmış 3D karakterler bulunur. Bu karakterler izleyicinin 

animasyonun içine girmesini kolaylaştırır ve verilen tıbbi bilgiyi daha iyi ve net bir biçimde 

anlamasını kolaylaştırır. Tıp alanı dışında sıradan insanların anlayabileceği bir görsel dile 

sahiptirler. Detaylara boğmadan sadece gerekli olan enformasyonu aktarırlar. En vurucu noktaları 

karakter tasarımlarıdır.  

Medikal animasyonlarda 3D karakterlerle çalışmanın sağladığı yararları şu şekilde ifade edilebilir; 

Animasyon ve karakterler izleyici merkezlidir. Bu yüzden izleyicilerin demografik özellikleri detaylı 

bir biçimde araştırılır. Özellikle gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin dikkatini medikal bilgi 

üzerinde yoğunlaştırmak için karakter tasarımlarının titiz bir biçimle yapılması gerekir.  

Animasyon karakterler izleyiciyle duygusal bir bağ kurar, mirroring-ayna imgesi denilen süreç 

aracılığıyla bu duygu durumu güçlendirilir. 3D animasyon karakterler izleyicileri karmaşık 

konuları anlamasını kolaylaştırır. Çünkü bazı medikal videolar medikal süreçlerin açıklanması için 

mükemmel olan enformasyon araçlarıdır.14 

3.2.1. Once upon time… life 

Fransız, Kanada, Belçika, Japonya, İsveç, İtalya, İspanyol ortak yapımı bir medikal animasyon, TV 

dizisidir. Çocuklara yönelik olan bu animasyon insan vücudunun hikayesini anlatır. 1987 yılında 

Procidis stüdyosu tarafından Fransa’da yapılmış ve Albert Barille tarafından yönetilmiştir. Dizideki 

bazı bölümlerin adları; Hücre gezegeni, Doğum, Kan, Kalp, Beyin, Nöronlar, Göz, Kulak, Böbrek 

Fabrikası, Kemikler ve İskelet, Aşı, Toksin Savaşları, Hormonlar, Yaşam Zinciri, Yaşam Devam 

Etmekte. Serideki her karakter gerçek insan olarak gösterilmiştir. Metaforik kullanımlar mevcuttur. 

Karakterlerden bazılar şunlardır; beyin, enzimler, hormonlar, kırmızı kan hücreleri, beyaz kan 

hücreleri, bakteriler, virüsler, DNA/RNA, proteinler, amino asitler, vitaminler.15 Tüm bu medikal 

unsurlar insan olarak temsil edilmiştir ve vücuttaki görevlerine benzer bir tavır ortaya koyarlar. 

Görünüşleri de fiziksel formlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Dizide tıbbi olgular görselleştirilip 

hikayeleştirilerek görevleri ve davranışları hakkında daha açıklayıcı bilgiler verilmesi amaçlanmış 

bu da başarıyla sonuçlanmıştır. Dizi dünyanın birçok farklı ülkesindeki TV kanallarında gösterilmiş 

ve büyük bir ilgiyle izlenmiştir. Bilgisayar destekli olan fakat el çizimlerinden de oluşan 

animasyonlar dönemin teknolojik imkanları doğrultusunda son derece yetkin ve etkileyicidir.  

3.2.2. Heal  

 

Ghost Production tarafından tasarlanan bu medikal animasyon, Amerikan Ortopedi Cerrahları 

Birliği tarafından yaptırılmıştır. Önceki hastalar üzerinde yapılan cerrahi operasyonları tek tek 

göstermek yerine 3D karakter animasyonla vücudundaki neredeyse her kemiği kırılan bir hastaya üç 

dakikadan daha az bir sürede cerrahi olarak müdahale edilmesinin gösterilmesinin daha eğlenceli ve 

dikkat çekici olacağı düşünülmüştür.16 Animasyonda İtalya’daki Sistina şapelini restore eden 

sanatçının başına gelen kaza dramatik bir biçimde aktarılmakta, izleyiciler düşme anına ve kırılan 

kemiklerde oluşan hasara tanık olmaktadırlar.  

  

Sonuç  

Medikal animasyonların bilimin ve sanatın birlikteliğinden doğması nedeniyle bu animasyonlarda 

bilimsel gerçeklik adına doğruluk ve sanatsal estetik bütünleşmeli fakat birbirlerinin önüne 

geçmemelidir. Bu yüzden medikal animatör bilimsel illüstratörle iş birliği yapmalı ve doğal 

                                                             
14 https://ghostproductions.com/character-animation/ erişim tarihi: 31-07-2019  

15 https://en.wikipedia.org/wiki/Once_Upon_a_Time..._Life erişim tarihi: 31.07.2019 

16 https://www.ibs-b.hu/v/medical-animation-healing/ erişim tarihi: 31-07-2019 
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dünyaya ilişkin gözlem yetisini zenginleştirmelidir. Bu şekilde sanatsal üretim süreciyle ortaya 

çıkan sanatsal-bilimsel ürünler, eğitsel ve bilimsel alanda materyal olarak kullanılabilir hale gelirler.  

Medikal animasyonlarda ve bilimsel illüstrasyonlarda evrimsel sürecin aktarımında görsel-

teknolojik imgesel bir evrim de söz konusudur. İlk dönemlerde fotoğraf ve kameranın yokluğu 

nedeniyle bilimsel illüstrasyonlar önemliyken, günümüzde hem her ikisi hem de bilgisayarlar 

bilimsel animasyonlar için kullanılmaktadır. Medikal animasyonlar mikro dünyaların 

gözlemlenebilmesine olanak sağlamıştır. Medikal animasyonlar iletişimsel boyutu, haber kaynağı-

kamuoyu, öğrenci-öğretmen sanatçı ve sanatseverler arasındadır. Bu animasyonlar detaylı, ağır ve 

fazla bilginin sadeleşmesine yardımcı olur, eğitim, haber verme, bilgi alma süreçlerinde pratiklik 

sağlarlar. Bu nedenle bilimsel alanda yapılan çalışmaların kamuoyuna anlatılması yönünde sağlıklı 

ve kalıcı bir enformatik kaynak haline gelir, bilimsel dilin halk algısında yerleşmesinde yardımcı 

olurlar. Özellikle ülkemizde bu alanda yapılacak olan çalışmalara son derece büyük bir ihtiyaç 

duyulmalıdır. Alana ilişkin kuramsal araştırmaların sayısı artmalı, disiplinler arası iş birliği  

sağlanmalı ve medikal animasyona yönelik eğitime önem verilmelidir.  
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Görseller 

 
 

Görsel 1 Flora filminin afişi 17 

 

                                                             
17 https://www.imdb.com/title/tt4453756/mediaviewer/rm2725135360 erişim tarihi: 04-08-2019 
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Görsel 2. Carl Linneaus’un  muhtemelen Cook'un Conchylien-Cabine'deki seferlerinde toplanan 

deniz kabukları illüstrasyonları 18 

 

 
Görsel 3. Carl Linneaus'un Systema Naturae'ya göre bitki çizimleri. Linnaeus, bitkileri yirmi dört 

sınıfa göre düzenlemiştir. Bu çizim, sınıflar arasındaki farkı göstermektedir.19 

 

                                                             
18 https://www.zsl.org/blogs/artefact-of-the-month/captain-cook-and-partula-snails  

    erişim tarihi: 01-08-2019 

19 https://www.famousscientists.org/carolus-linnaeus/ erişim tarihi: 01-08-2019  
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Görsel 3 John James Audubon’un Carolina papağanı illüstrasyonu20 

Görsel 4. John James Audubon’un İzlanda - Jer Şahini illüstrasyonu21 

20 https://www.britannica.com/biography/John-James-Audubon/media/1/42629/220973 

    erişim tarihi: 01-08-2019  

21 https://www.britannica.com/biography/John-James-Audubon/media/1/42629/220970

 erişim tarihi: 01-08-2019 
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Görsel 5.  Robert Hooke mikroskobunun altına mavi bir küf örneği yerleştirdi ve küfün aslında 

“Mikroskopik Mantar” olarak adlandırdığı şey olduğunu keşfetti. 22 

 

 

 
 

Görsel 6.  Robert Hooke’un donmuş üreden alında kristal çizimleri 23  

 

 

 
 

Görsel 7. Charles Darwin’in Archipel des Galapagos illüstrasyonu24 

                                                             
22 https://www.famousscientists.org/robert-hooke/    erişim tarihi: 01-08-2019 
23 https://www.famousscientists.org/robert-hooke/    erişim tarihi: 01-08-2019 
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Görsel 8. Once Upon Time Life adlı animasyondan bir sahne25 

 

 

 

 
 

Görsel 9.  Doğum,; Once Upon Time  Life’ın ikinci bölümüdür. Kısırlık hamilelik doğum 

süreçlerini anlatır.26 

 

 

 

      

                                                                                                                                                                                                          
24http://darwinonline.org.uk/content/frameset?itemID=F180&viewtype=image&pageseq=7  

    erişim tarihi: 01-08-2019 

 
25 https://www.themoviedb.org/tv/2632-once-upon-a-time-life erişim tarihi: 04-08-2019 

26 https://once-upon-a-time-life.fandom.com/wiki/Birth erişim tarihi: 04-08-2019 
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Görsel 10. 11. ve 12. Heal animasyonundan sahneler27 

 

 

 

                                                             
27 https://ghostproductions.com/animation/ erişim tarihi: 04-08-2019 
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK ALGILARI  
 

Yücel Atila ŞEHİRLİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi  

 

Özet 

Atatürk’ün Samsun’a “ya istiklal, ya ölüm” parolası ile başlayan Kurtuluş Savaşı, 30 Ağustos 1922 

günü Türk Ordusu’nun kesin zaferi ile son bulmuştur. Ordumuz bu zaferden sonra, 26 Ağustos 

1922 sabahı başladığı taarruz ve yürüyüşünü hiç durmadan, tam 400 kilometrelik bir mesafeyi 

Yunan ordusu ile savaşarak kat etmiştir. 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e giren Türk ordusu son 

düşmanı burada yok etmeyi başarmıştır. Türk ordusunun bu zaferi içerde ve dışarıda büyük yankılar 

uyandırmıştır. Atatürk’ün başkomutanlığında yapıldığı için bu savaş “Başkomutanlık Meydan 

Muharebesi” olarak adlandırılmıştır. Türkler, bu muharebe ile bütün dünyaya Anadolu topraklarının 

sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını ilan etmişlerdir. 

 

Türkiye’de ilk tören Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla 1924 yılında “Büyük Zaferi ve 

şehitleri” anmak amacıyla yapılmıştır. 1926 yılında ise Büyük Zaferin Türk kara, deniz ve hava 

kuvvetleri için “bayram” ilan edildiğine dair bir kanun çıkarılmıştır. 1926 yılından itibaren ülkede 

“30 Ağustos Zafer Bayramı” olarak Büyük Zafer anmaları ve kutlamaları yapılmıştır.  

 

Metafor, soyut ya da kolayca anlaşılamayan olguları tanımlamak için kullanılmakta olup, “daha 

anlaşılır olanla açıklamaya çalışmak” demektir. Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 

öğretmen adayı öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin algılarının ne yönde 

olduğunu metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırma nitel araştırma yöntemine uygun olarak 

tasarlanan betimsel bir alan araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu öğretmen 

adaylarının “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramını hangi metaforlar aracılığıyla algılamakta 

olduğu incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı-yapılandırılmış anket formu” 

kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan form, demografik değişkenler ile katılımcıların “30 Ağustos 

Zafer Bayramı……gibidir, çünkü”cümlesini tamamlamaları istenen bölümden oluşmaktadır.  

 

Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramı ile ilgili yazılı 

açıklamalarından elde edilmiştir. Toplanan verilerin işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “30 

Ağustos Zafer Bayramı” kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik 

özelliklere göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 

2017-2018 öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Metafor, Öğretmen adayları, Okul öncesi 

öğretmenliği. 

 

1. GİRİŞ 

 

Metafor (eğretileme) kelime olarak, Grekçe “Metapherein”den gelmektedir. Meta (değiştirmek) ve 

pherein (taşımak) kelimelerinden oluşmaktadır (Levine, 2005: 172). Metafor günümüzde, daha 

ziyade; “söylemi süslemeye yönelik bir söz sanatı” olarak bilinmektedir. Metafor genel anlamda; 

“dünyayı kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi” anlamında kullanılmaktadır 

(Morgan, 1998:14). Metafor kelimesi birçok anlamı karşılamaktadır (Güneş ve Tezcan, 2017:1).  

Metaforlar yaratıcıdır; çünkü zihnimizi benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin ötesine, yeniden 

yarattıkları benzerliklere, ilişkilere ve görüşlere yönlendirmektedir. Metaforlar, yeni bir keşiftir; 

çünkü kavramın daha önce taşımadığı bir anlam boyutu keşfedilir ve bu şekilde kavramın ve 
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düşüncenin anlam ufku genişletilmektedir (Demir, 2010: 12, Akt. Ergin ve Beyoğlu, 2017). 

Metoforlar eğitim ve öğretim alanında da sıkça kullanılmaktadır. Metaforun şöyle tanımlanması 

mümkündür: Metafor; “dil-düşünce-kültür-beden ve beyin”dir (Kövecses, 2010: 311). Metaforlar, 

okuyan veya dinleyen bireyde zihinsel süreci aktif hale getirir. Başlayan bu zihinsel süreç, kişide 

duyuşsal bir etki meydana getirir. Böylelikle zihinsel ve duyuşsal süreçler birbirlerini etkiler ve 

besler (Girmen, 2007: 9).  

 

1.1. Metaforların Kullanım Amaçları ve Eğitimde Kullanılması 

 

Türkiye Türkçesi’nde, “eğretileme”, İslam kültüründe, “istiare”, evrensel olarak ise “metafor” 

kavramı kullanılmaktadır (Uğur, 2007). Metafordan ayrı ele alınan fakat aslında üst kavram olan 

metaforun bir kısmını yansıtan “analoji, metonimi, sinekdoka kişileştirme (teşhis), atasözü, imge 

(sembol),” gibi kavramlar da bulunmaktadır. Bu kavramlar metaforun genel tanımına uymakla 

birlikte kendilerine has ayrı anlamları bulunmaktadır (Özelmacı ve Çakır, 2017: 17-35). Metaforlar 

kendini gerçekleştiren kehanetler olabilirler (Lakoff ve Johnson, 2005: 186). Metaforlar 

topluluktaki bireyler tarafından gerçeğin yaratılması ya da oluşturulmasının da araçlarıdır. Bir 

anlamda metaforlar toplumun, bireyin veya belirli bir topluluğun bilinçaltını yansıtır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 244). Metaforlar bireylerin bir kavram ya da olguyu algıladığı haliyle benzetmeler 

yaparak açıklamasını sağlar (Aydın, 2010 Akt. Sönmez, Ahmetoğlu ve Yavuz, 2018:495).  

Metaforların, eğitim alanında da sıklıkla kullanılmaktadır (Aydın ve Pehlivan, 2010; Bektaş ve 

Karadağ, 2013; Kaya, 2014; Şahin ve Baturay, 2013; Tortop, 2013). Metaforlar anlaşılması zor 

kavramları benzetmeler yaparak daha basit bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır (Arslan ve 

Bayrakçı, 2006; Cerit, 2008; Saban, 2008; Sofı, 2015, Ekiz ve Koçyiğit, 2013). Metaforların başlıca 

kullanım amaçlarının neler olduğu konusunda görüş bildiren düşünürlerin görüşlerini okumak 

faydalı olacaktır (Gibbs, 1999; Katz vd.den aktaran Yağız, 2004: 27-28; Lakoff ve Johnson, 1980; 

Ross, 1952; Ortony, 1975; Weiner, 1992, Şehirli, 2018:1055-1070). 

Derslerde metafor kullanmanın sınıf içi etkinliklerde üst düzey bir rol oynadığını vurgulanmaktadır 

Hampshire (1996). Cameron, öğretmenlerin sınıf içinde metafor kullanımında temel özelliklerin 

neler olduğunu sıralamaktadır (Cameron, 2003: 144). Tarih dersi kavramlar konusunda oldukça 

zengindir. Bu durumda Tarih dersinde öğrencilerin birçok metafor oluşturabilirler. Metaforların 

öğrencilere; (Akyol, 2017: 80-81; Cameron, 2003: 36-38; Cortazzi ve Jin, 1999: 150; Thomas, 

2006: 115-116), metaforların öğretmenlere; (Akyol, 2017: 81-83; Cortazzi ve Jin, 1999: 155,160-

161; Munby, 1986’dan aktaran Cortazzi ve Jin, 1999: 155; Perry ve Cooper, 2001; Saban, 2008; 

Ortony vd. 1975), metaforların araştırmacılara; (Akt. Akyol, 2017: 83-84; Cameron, 2003:240; 

Cortazzi ve Jin, 1999:150; Morgan, 1998: 392-397; Yıldırım ve Şimşek, 2013: 242), sağladığı pek 

çok fayda bulunmaktadır (Şehirli, 2018:1055-1070). 

 

2. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI  

 

Kurtuluş Savaşı’nda TBMM ordusu doğu, batı ve güney olmak üzere 3 cephe kurarak Doğu 

Cephesi’nde Ermeniler ile Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermenilerle Batı Cephesi’nde ise 

Yunanlılar ile savaş yapmıştır. En uzun ve çetin savaşlar batıda Yunanlılar ile olmuştur. Yunanlılar 

ile 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi yapılmıştır. 

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde Türk ordusu yenilgiye uğrayıp taktik gereği Anadolu’nun 

içlerine doğru çekildi ise de bu savaşın öcü Sakarya da alınmıştır.  

Milli ordunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu’dan atmak için 

düşünülüp planlanan harekât hazırlıkları büyük bir özen ve gizlilik içinde yürütülmüştür. Büyük 

taarruz işgalciler tarafından beklenilmeyen bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Türk ordusunun 

taarruzu dünyada büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştır  (Yaman, 1994: 147). Mustafa Kemal Paşa 

Büyük Taarruz için lojistik hazırlıkları bütün hızıyla devam ettirirken bir taraftan da harekât planları 

üzerinde çalışmalarını sürdürüyordu. Her ne kadar Başkomutanlık yetkisi ile ilgili görüşme mecliste 

20 Temmuz’da yapıldıysa da Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını haziran ayında almış ve 
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hazırlıkları gizli olarak yürütmüştür. Bu karardan haberi olanlar ise yalnız cephe komutanı İsmet 

Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa idi (İnan, 1991:92, 

Önder, 1972:255-257). 

Büyük Taarruz için hazırlıklar büyük bir özen içinde yapılmıştı. 26 Ağustos’ta saat 03:00’te 

karargâhtan ayrılan Mustafa Kemal Paşa beraberinde Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı 

Cephesi Komutanı İsmet Paşa olduğu halde Birinci Ordu’nun gözetleme yeri olan Kocatepe’ye 

geldi. Sabah saat 05:00’te gün ağarırken Türk topçu ateşiyle taarruz başladı. Tarafların ordu 

mevcutları şu şekilde idi: Yunan kuvvetleri, 6.564 subay, 218.000 er, 83 tüfek, 1.300 kılıç, 3.113 

makineli tüfek, 1.280 ağır makineli tüfek, 418 top ve 50 uçak. Türk kuvvetleri, 8.659 subay, 

199.283 er, 100.352 tüfek, 2.025 hafif makineli tüfek, 839 ağır makineli tüfek, 5.000 kılıç, 340 top 

ve 8 uçak  (Durmuş ve diğerleri, 2000: 307-311). 

Topçu ateşini müteakip piyadeler ileri harekâta başlamıştır. Bütün cephede birlikler düşmanla temas 

haline gelmiş, süngü hücumuna kalkan bazı Türk birlikleri ilk olarak Tınaztepe, kısa süre sonrada 

Belentepe’yi ele geçirmişlerdir (Sarıhan, 1996:599). Yunanlılar da Afyon’u terk ederek geri 

çekilmişlerdir. Nurettin Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafla Afyon’un ele 

geçirildiğini bildirmiştir. Afyon’un Türkler tarafından ele geçirildiği haberi Ankara’da ve ülkenin 

diğer taraflarında büyük bir sevinç ile karşılandı. 29 Ağustos’ta Türk ordusunun başarılı ilerleyişi 

devam ederken Yunan ordusunda umutsuzluk had safhaya çıkmıştı. Bir yıl önce işgal edilmiş olan 

birçok yerleşim yeri birer birer Türk ordusu tarafından ele geçirilmiştir (Sarıhan, 1996:599-609). 30 

Ağustos’ta Aslıhanlar civarında kuşatılmış düşman birlikleri Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat idare 

ettiği Dumlupınar Muharebesi’nde külliyetle imha edilmiş ve çok sayıda Yunan askeri esir 

alınmıştır. Kısa süre sonra da Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis de esir edilmiştir. Yunan ordusu 

4-5 günlük bir süre zarfında bozulup dağıldı. Bunların bıraktıkları, top, tüfek ve savaş araç gereçleri 

terk edilmiş bir şekilde savaş meydanında duruyordu. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermemek 

amacıyla Başkomutan 1 Eylül 1922’de önemli ve tarihe geçen “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 

İleri!” sözünü söylemiş, düşmanın Anadolu’dan atılacağını açıkça beyan etmiştir (Durmuş ve 

diğerleri, 2000: 312). 

31 Ağustos 1922 günü Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa tarafından bu savaşa “Başkumandan 

Meydan Muharebesi” adı verilmişti (Tanfer:1049). Türk ve dünya basınında da Türk ordusunun 

zafer kazanması büyük yankı bulmuştur. Dönemin etkin gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye, 

Peyam-ı Sabah, Açıksöz gibi gazeteler Büyük Taarruz süresince okurlarına olaylar hakkında olumlu 

veya olumsuz bilgiler vermişlerdir. Yabancı basın da Türk basınından, Yunan basınında veya kendi 

muhabirleri aracılığıyla olaylar ile ilgili bilgileri kendi okurlarına ulaştırmışlardır. (Yaman, 1998, 

Jaeschke, 1991: Bayur,  1972: 76-94). Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi sonucunda 

Türk ordusunun 2.543’ü şehit, 9977’si yaralı ve 101’i esir olmak üzere 12.621 kişi zayiatı 

bulunmaktadır (Belen, 1972:115-116, Baycan, 1998: 740; Baycan, 1993:311, Görgülü, 1993). 

 

2.1. 30 Ağustos’u Anma Törenleri ve 30 Ağustos’un Bayram İlan Edilişi 

 

Büyük Zafer’den iki yıl sonra 30 Ağustos 1924 cumartesi günü Dumlupınar’da Çal Köyü 

yakınlarında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katılımıyla Büyük Zafer için ilk kutlama töreni 

yapıldı (Tuncel, 1972:7). İlk uygulanacak olan tören programı açıklandığında kapsamlı olduğu 

görülmekte idi. (Tuncel:14-16; 53-73; Cumhuriyet 31 Ağustos 1924; Karaosmanoğlu, “Sırça 

Köşkten: İstanbul’dan Dumlupınar’a”, Cumhuriyet 1 Eylül 1924). Cumhurbaşkanı ve Başkomutan 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, eşleri Latife Hanım ile birlikte “Meçhul Şehit” abidesinin temelini 

atmışlardır (Tuncel, 1972:33). Atatürk konuşmasında üstün değerler olarak “ulusal bağımsızlık, 

yurt bütünlüğü ve ulusal egemenlik ilkeleri” temeline dayalı olduğunu işaret etmiştir. O fikirlerini 

bir yandan “milli coşku” ve “dayanışma”, öte yandan “insanlık sevgisi” duyguları eşliğinde dile 

getirmiştir (Ozankaya, 1989). 

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos 1924 yılında Dumlupınar’da yaptığı konuşmada, 

Büyük Zaferin önemini şu şekilde anlatmıştır: “30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm 

noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk ulusunun burada 
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kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir akım 

vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye Cumhuriyeti’nin 

temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı” (Ayın Tarihi, Cilt: IV, 

Ankara 1340:23-28, Sayılır, 2014:89-114). 

"Efendiler, Türk yurdunu ele geçirmek düşüncesini, Türk'ü tutsak etmek düşünü, genel, yaygın bir 

düşünceye dönüştürmeye çalışanların... lâyık oldukları sondan kurtulamamış olduklarını 

gözlerimizle gördük. Efendiler, kendilerine bir ulusun geleceği (talihi) güvenilip bırakılan adamlar, 

ulusun güç ve yeteneğini yalnız ve ancak yine ulusun gerçek ve elde-edilebilir yararları yolunda 

kullanmakla yükümlü olduklarını bir an düşüncelerinden çıkarmamalıdırlar…" (Atatiirk’ün Söylev 

ve Demeçleri, 1959:173-182).  

1924 yılında zaferin en önemli mimarı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla kutlanılan Büyük 

Zafer ve Başkomutanlık Muharebesi, 1926 yılında çıkarılan bir kanunla (1 Nisan 1926 tarih ve 795 

numaralı Zafer Bayramı Kanunu) Türk ordusunun bayramı olarak ilan edildi (Ordu Emirnamesi, 

No: 55-56, 15 Eylül 1926: 9,10,11., Resmî Gazete, (Kanun No: 795) 6 Nisan 1926, S. 341; Düstur, 

3. Trt. 7, 700). Ancak 1930’ların ortalarına kadar 30 Ağustos Zafer Bayramı görkemli kutlama ve 

anmalardan uzak bir şekilde törenlerle kutlanmıştı. Resmî bayram günleriyle ilgili 1935 yılında 

yapılan düzenlemeyle Zafer Bayramı'nın da Millî Müdafaa Vekilliği tarafından hazırlanacak olan 

programa göre düzenlenmesine karar verilmiştir (Resmî Gazete, (K. No: 2739), 1 Haziran 1935, 

3017. Madde. 2-A.; Düstur, 3. Trt, 16, 550). 1960’lardan itibaren daha kapsamlı ve katılımlı bir 

şekilde kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu kutlamaların Büyük Zafer kutlamalarını da aşıp 

ordunun dünyaya bir mesajı niteliği taşıdığı görülmektedir.  

Resmî bayramlar ile ilgili en son düzenleme 17 Mart 1981 tarih 2429 nolu kanûn ile yapılmış, bu 

kanûn ile resmî bayramlar “Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Zafer Bayramı” olarak sınırlandırılmıştır (Resmî Gazete, 

01.10.1981, 17475; Düstur, Trt. 5, 20, S. 1682, 227.). Bayramların kutlama programlarıyla ilgili 

olarak 1983 ve müteakip dönemlerde bazı yeni düzenlemeler de getirilmiştir (N. Fahri Taş, Türk 

Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar, 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=354181&/T%C3%BCrk-Meclislerinin-Kabul-

Etti%C4%9Fi-Bayramlar-/-Do%C3%A7.-Dr.-N.-Fahri-Ta%C5%9F). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda 

öğrenim gören öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına yönelik metaforik algılarını 

karşılaştırmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin 

algılarının tespit edilmesi açısından bu kavramı neye benzettikleri, nasıl algıladıkları ve zihinlerinde 

oluşan imgelerin ortaya çıkarılmasında hangi metaforların kullanıldığı analiz edilmiş, cinsiyet, yaş 

ve anabilim dallarına göre aralarında farklılaşma olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır: 

1. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 

öğrencilerinin “30 Ağustos Zafer Bayramı”  kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar nelerdir?  

2. Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören 

öğrencilerinin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin oluşturdukları metaforlar nelerdir?  

 

4. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırmanın örneklemi, veri toplanması ve 

çözümlenmesi açıklanmaktadır.  

 

4.1. Araştırmanın Modeli 
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Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan form, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenler ve katılımcıların “30 Ağustos Zafer 

Bayramı ……gibidir” cümlesinde ve “30 Ağustos Zafer Bayramı ……gibidir, çünkü” 

cümlesinde tamamlamaları istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin forma yazdıkları 

cevaplar, bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki; 

anketler de bir veri toplama aracı olmasına karşılık geçerlik-güvenirlikleri hesaplama ile 

belirlenememektedir (Ergin, 1995). 

Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma desenlerinden “olgubilim”, 

verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri 

kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan ama ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan 

olgulara odaklanmaktadır. Bireylerin yaşadıkları ortamda karşılaştıkları olgularla ilgili olarak ne 

algıladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu üzerinde durarak olguyla ilgili algısını ortaya koyma 

çalışmaktadır. Olgubilim, bireylerin tümüyle yabancı olmadığı aynı zamanda da tam anlamını 

kavrayamadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini 

yaratmaktadır (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2008). 

 

4.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan Trakya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi 

Öğretmenliği Programı’ndaki öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Eğitim 

Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği 1,2, 3,4.sınıf, toplam 206 öğretmen 

adayı oluşturmuş, 206 geçerli geri dönüş alınmıştır. 

 

4.3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

 

Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda eğitim alan 

öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit 

ederek karşılaştırmak amacıyla, her bir öğretmen adayından “30 Ağustos Zafer Bayramı 

……gibidir, çünkü” cümlesini tamamlaması istenmiştir. Bu ibarenin yazılı olduğu boş bir form 

verilerek bir ders süresi zaman tanınmıştır. Öğretmen adaylarının sadece tek bir metafor üzerinde 

yoğunlaşarak bu metaforun gerekçesini yazmaları istenmiştir.  

 

4.4. Sınırlılıklar 

 

         Araştırma; 2017-2018 öğretim yılı ile, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile, 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği 

Programı’nda öğrenim gören öğrenciler ile, 206 öğrenci ile, Araştırma “30 Ağustos Zafer Bayramı” 

kavramına ilişkin metafor oluşturma becerisi ile sınırlıdır. 

 

5. BULGULAR VE YORUM 

 

30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin metaforlar frekans ve yüzde dağılımlarıyla tablolar 

halinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin olarak frekansı 2 ve yukarı 

olmak üzere toplam 206 adet geçerli metafor üretmiş oldukları görülmektedir. 

Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “zafer, (f=26, %12,62), 

özgürlük (f=22, %10,68), kurtuluş (f=20, %9,71), bayrak (f=9, %4,27), güneşin doğması (f=7, 

%3,40), hediye, ışık  (f=6, %2,91), barış, şenlik, millî coşku, zafer (f=5, %2,43), bağımsızlık, güç, 

meşale, ödül (f=4, %1,94),başlangıç, gurur, kahramanlık, kupa, mutluluk, su, yarışma, yeniden 

doğmak (f=3, %1,46), bebek, huzur (f=2, %0,98)”, olmuştur. 

Dolayısıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda 

farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen 
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adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak “çok 

olumlu algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1) 

 

 

 

Tablo 1.  “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin 

Üretilen Metaforlar 

  f % 
   

f % 

zafer 26 12,62 
 

14 başlangıç 3 1,46 

özgürlük 22 10,68 
 

15 gurur 3 1,46 

kurtuluş 20 9,71 
 

16 kahramanlık 3 1,46 

bayrak 9 4,37 
 

17 kupa 3 1,46 

güneşin 

doğması 
7 3,40 

 
18 mutluluk 3 1,46 

hediye 6 2,91 
 

19 su 3 1,46 

ışık 6 2,91 
 

20 yarışma 3 1,46 

barış 5 2,43 
 

21 
yeniden 

doğmak 
3 1,46 

şenlik 5 2,43 
 

22 bebek 2 0,97 

bağımsızlık 4 1,94 
 

23 huzur 2 0,97 

güç 4 1,94 
  

diğer 56 27,18 

meşale 4 1,94 
  

toplam 206 100,00 

ödül 4 1,94 
     

        

Öğretmen adaylarının “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin olarak frekansı 1 olmak üzere 

toplam 206 adet geçerli metafor üretmiş oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kavrama 

ilişkin üretmiş oldukları frekansı 1 olan bu metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” 

içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 2)  

 

Tablo 2. “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforik Analiz Frekansı 1 

olan metaforlar 

1 aksiyon filmi 
 

20 gazi dede 
 

39 silgi 

2 akşam yemeği 
 

21 
göğsümüzü kabartan 

bir an  
40 siyah rengi 

3 
antivirüs 

programı  
22 gökkuşağı 

 
41 

soğuk sulara 

dalmak 

4 askerler 
 

23 hatıra defteri 
 

42 şampiyon 

5 atanmak 
 

24 heykel 
 

43 şemsiye 

6 
atın 

şahlanması  
25 ilkbahar 

 
44 tarih kitabı 

7 ay 
 

26 kan 
 

45 tatil 

8 bahar günü 
 

27 kelebek 
 

46 TSK 

9 bellek 
 

28 kilit 
 

47 Türk Bayrağı 

10 bulutlar 
 

29 köylü 
 

48 Türk Milleti 

11 çanta 
 

30 millet 
 

49 ulusallık 

12 
çölde su 

bulmak  
31 nar 

 
50 uzun bir macera 

13 dantel 
 

32 nevruz 
 

51 
yaralı ama güçlü 

aslan 
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14 deniz 33 nokta 52 yılbaşı 

15 
dondurma 

yemek 
34 parlatılmamış eşya 53 yorgunluk kahvesi 

16 düğün 35 sağlıklı insan 54 
yüzmeyi çok iyi 

bilmek 

17 el işi 36 savaş 55 ziyafet 

18 emek 37 sıcaklık 56 zümrüd-ü anka 

19 eser 
 

38 silah 

Aşağıda Tablo 3'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara  “…çünkü” denilerek verilen 

cevaplar frekansı 2 ve daha yukarı olanlar (toplam f=206) yüzdesine göre verilmiştir.  

Tablo 3.  “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforların 

Gerekçeleri ve Frekans Dağılımı 

f % 

1 Türk Milletinin zaferidir 30 14,56 

2 zafer bizim olmuştur 18 8,74 

3 aydınlık günlerin başlangıcı 13 6,31 

4 ülkemiz yeniden doğdu 12 5,83 

5 vatanımızın düşmanlardan temizlenmesidir 11 5,34 

6 özgürlüğe kavuştuk 10 4,85 

7 özgürlük savaşının önemli bir parçasıdır 10 4,85 

8 düşmanı yenilgiye uğrattık 9 4,37 

9 millî zaferimizin sembolüdür 9 4,37 

10 bütün karanlıklar aydınlığa kavuştu 8 3,88 

11 yeniden doğuşumuzdur 8 3,88 

12 bağımsızlığımızı bu zafere borçluyuz 7 3,40 

13 zaferimizdir 7 3,40 

14 
düşman işgalinden kurtuluşu ve özgürlüğümüzü 

ifade eder 
5 2,43 

15 Atalarımızdan bize armağandır 4 1,94 

16 düşmanı yendik, zaferi kazandık 4 1,94 

diğer 41 19,90 

toplam 206 100,00 

“30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri 

hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde 

en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan gerekçeler; Türk Milletinin zaferidir (f=30, 

%14,56),  zafer bizim olmuştur (f=18, %8,74),  aydınlık günlerin başlangıcı (f=13, %6,31), 

ülkemiz yeniden doğdu (f=12, %5,83),  vatanımızın düşmanlardan temizlenmesidir (f=11, %5,34), 

özgürlüğe kavuştuk, özgürlük savaşının önemli bir parçasıdır (f=10, %4,85), düşmanı yenilgiye 

uğrattık, millî zaferimizin sembolüdür (f=9, %4,37), bütün karanlıklar aydınlığa kavuştu, yeniden 

doğuşumuzdur (f=8, %3,88),  bağımsızlığımızı bu zafere borçluyuz, zaferimizdir (f=7, %3,40), 

düşman işgalinden kurtuluşu ve özgürlüğümüzü ifade eder (f=5, %2,43), Atalarımızdan bize 

armağandır, düşmanı yendik, zaferi kazandık (f=4, %1,94). Adayların genel olarak “çok olumlu 

algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 3). 

     “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme 

gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekansı 1  olan gerekçeler 

Tablo 4'de alfabetik sıra ile verilmiştir: 
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Tablo 4. “30 Ağustos Zafer Bayramı” Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekansı 1 Olan Kodlar 

Dağılımı 

 

1 açılan yeni bir sayfadır 
 

22 hedefe ulaştığımız bir gündür 

2 
aklıma bayram törenlerinin sıcak bir havada 

yapılması gelir  
23 

hediye vermek veya almak, minnet 

uyandırır 

3 asla unutulmaz 
 

24 
her şeye rağmen yılmadan kazanılmış bir 

galibiyettir 

4 barışı andırır 
 

25 herkes mutludur 

5 başarılarımızdan gurur duymamızı sağlar 
 

26 heyecanı hiç bitmez 

6 başarının zaferle sonuçlanması coşku verir 
 

27 imkânsızdı ama başardık 

7 bin taneyken bir bütün gibi durduk 
 

28 inancımızla, bu günü bayrama çevirdik 

8 bize hayat verir 
 

29 istenilen sonuca ulaşılıp ödül kazanıldı 

9 bütün engellere rağmen başarı elde edilmiştir 
 

30 kalabalık eğlenir 

10 büyük bir amacı gerçekleştirmektir 
 

31 kazandığımız savaşları hatırlatır 

11 
canla başla verilen mücadelenin gururlu 

kutlamasıdır  
32 kazanılan zaferdir 

12 çok güzeldir 
 

33 kendi başımıza uçtuğumuzu çağrıştırır 

13 derinliği ve sonsuzluğu anımsatıyor 
 

34 
kilit açılmadan zafere ulaşmak mümkün 

değildir 

14 elde etmek kadar elde tutmak da kıymetlidir 
 

35 
mezun olduktan sonra atanmak, benim 

için bir zaferdir 

15 galibiyetin sonucu mutluluktur 
 

36 mutlu olunur, sevinç barındırır 

16 
göklerdeki uçurtmalar, zaferimizin 

göstergesidir  
37 mutluluk verir 

17 gözümüzün önünde canlanır 
 

38 sıcak ve huzur içerir 

18 gurur vericidir 
 

39 sıcak,huzurlu ve umutlu hissettirir 

19 
günün sıkıntılarını atlattıktan sonra huzur ve 

başarı hissettirir  
40 yapımı zordur ama çok hoştur 

20 güzel zaman geçirilir 
 

41 yurdun temizlendiği gündür 

21 hedefe ulaşmak ve başarı kazanmak kutlanır 
  

toplam 

     

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 
  

 Bu çalışma sonucunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından 

“çok sayıda farklı metafor kullanıldığı” ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel 

Eğitim Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’nda eğitim gören öğretmen adaylarının 30 

Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin üretmiş oldukları 206 adet metafor incelendiğinde genel 

olarak olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “zafer, (f=26, %12,62), 

özgürlük (f=22, %10,68), kurtuluş (f=20, %9,71), bayrak (f=9, %4,27), güneşin doğması (f=7, 

%3,40), hediye, ışık  (f=6, %2,91), barış, şenlik, millî coşku, zafer (f=5, %2,43), bağımsızlık, güç, 

meşale, ödül (f=4, %1,94), başlangıç, gurur, kahramanlık, kupa, mutluluk, su, yarışma, yeniden 

doğmak (f=3, %1,46), bebek, huzur (f=2, %0,98)”, olmuştur. Dolayısıyla, 30 Ağustos Zafer 

Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda farklı metafor kullanıldığı ifade 

edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş 

oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak çok olumlu algı içerisinde oldukları 

anlaşılmaktadır. (Tablo 1) 

30 Ağustos Zafer Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri 

hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde 
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en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan gerekçeleri kategorize ettiğimizde çeşitli 

gerekçeler ileri sürmüşlerdir: 

-Türk Milletinin zaferidir (f=30, %14,56),   

-zafer bizim olmuştur (f=18, %8,74),   

-aydınlık günlerin başlangıcı (f=13, %6,31),   

-ülkemiz yeniden doğdu (f=12, %5,83),  

-vatanımızın düşmanlardan temizlenmesidir (f=11, %5,34),  

-özgürlüğe kavuştuk (f=10, %4,85),   

-özgürlük savaşının önemli bir parçasıdır (f=10, %4,85),  

-düşmanı yenilgiye uğrattık (f=9, %4,37), 

-millî zaferimizin sembolüdür (f=9, %4,37),  

-bütün karanlıklar aydınlığa kavuştu (f=8, %3,88), 

-yeniden doğuşumuzdur (f=8, %3,88),  

-bağımsızlığımızı bu zafere borçluyuz, zaferimizdir (f=7, %3,40),   

-düşman işgalinden kurtuluşu ve özgürlüğümüzü ifade eder (f=5, %2,43),  

-atalarımızdan bize armağandır düşmanı yendik, zaferi kazandık (f=4, %1,94). 

         Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuca göre; okul öncesi öğretmenliği programında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramı hakkında oldukça bilinçli oldukları 

ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın Türkiye’nin coğrafi, kültürel vb. özellikler dikkate alınarak seçilen 

diğer Eğitim Fakültelerinde yapılması uygun olacaktır. 
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30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NA İLİŞKİN SOSYAL 

BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ METAFORİK 

ALGILARI  
 

Yücel Atila ŞEHİRLİ 

Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi  

 

Özet 

19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a “ya istiklal, ya ölüm” parolası ile başlayan Kurtuluş Savaşı, 

26 Ağustos 1922 sabahı Başkomutan Mustafa Kemal Paşa’nın Kocatepe’den başlattığı taarruz 

harekâtının 30 Ağustos 1922 günü Türk Ordusu’nun kesin zaferi ile bitmiştir. 

 

Ordumuz bu zaferden sonra hiç durmadan, tam 400 kilometrelik bir mesafeyi Yunan ordusu ile 

savaşarak kat etmiş ve 9 Eylül 1922 sabahı İzmir’e girerek son düşmanı burada yok etmeyi 

başarmıştır. Türk ordusunun bu zaferi içerde ve dışarıda büyük yankılar uyandırmıştır. Atatürk’ün 

başkomutanlığında yapıldığı için bu savaş “Başkomutanlık Meydan Muharebesi” olarak 

adlandırılmış olup, taarruzun planlaması büyük bir gizlilik içinde yapılmıştır. Türkler, bu muharebe 

ile Anadolu topraklarının sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını bütün dünyaya ilan 

etmişlerdir. 

 

1924 yılında “Büyük Zaferi ve şehitleri” anmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da 

katılımıyla ilk tören yapılmıştır. 1926 yılında ise Büyük Zaferin Türk kara, deniz ve hava kuvvetleri 

için “bayram” ilan edildiğine dair bir kanun çıkarılmıştır. 1926 yılından itibaren ülkede “30 Ağustos 

Zafer Bayramı” olarak Büyük Zafer anmaları ve kutlamaları yapılmıştır.  

 

Metafor, soyut ya da kolayca anlaşılamayan olguları tanımlamak için kullanılmakta olup, “daha 

anlaşılır olanla açıklamaya çalışmak” demektir. Bu araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi’nin Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programı’nda öğrenim gören öğretmen adayı öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına 

ilişkin algılarının ne yönde olduğunu metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Araştırma nitel araştırma 

yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir alan araştırmasıdır. Bu amaç doğrultusunda söz 

konusu öğretmen adaylarının “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramını hangi metaforlar aracılığıyla 

algılamakta olduğu incelenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “yarı-yapılandırılmış anket 

formu” kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan form, demografik değişkenler ile katılımcıların “30 

Ağustos Zafer Bayramı……gibidir, çünkü”cümlesini tamamlamaları istenen bölümden 

oluşmaktadır.  

  

Araştırmada elde edilen veriler, öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramı ile ilgili yazılı 

açıklamalarından elde edilmiştir. Toplanan verilerin işlenmesinde metaforik içerik analizi teknikleri 

kullanılmıştır. Araştırmada veriler öncelikle frekans ve yüzde tabloları halinde özetlenmiştir. “30 

Ağustos Zafer Bayramı” kavramına yönelik algıları arasındaki ilişkiler ile bu algıların demografik 

özelliklere göre benzerlik veya farklılıkları olup olmadığı analiz edilmiştir. Araştırmanın örneklemi; 

2017-2018 öğretim yılı Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşmaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: 30 Ağustos Zafer Bayramı, Metafor, Öğretmen adayları, Sosyal bilgiler 

öğretmenliği. 

 

1. GİRİŞ 

Metafor kelimesi birçok anlamı karşılamaktadır (Güneş ve Tezcan, 2017:1). Metafor (eğretileme) 

kelime olarak, Grekçe “Metapherein”den gelmektedir. Meta (değiştirmek) ve pherein (taşımak) 

kelimelerinden oluşmaktadır (Levine, 2005: 172). Metafor günümüzde, daha ziyade; “söylemi 
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süslemeye yönelik bir söz sanatı” olarak bilinmektedir. Metafor genel anlamda; “dünyayı 

kavrayışımıza yardım eden bir düşünme ve görme biçimi” anlamında kullanılmaktadır (Morgan, 

1998: 14).  

Metaforlar yaratıcıdır; çünkü zihnimizi benzerliklerin, ilişkilerin ve görüşlerin ötesine, yeniden 

yarattıkları benzerliklere, ilişkilere ve görüşlere yönlendirmektedir. Metaforlar, yeni bir keşiftir; 

çünkü kavramın daha önce taşımadığı bir anlam boyutu keşfedilir ve bu şekilde kavramın ve 

düşüncenin anlam ufku genişletilmektedir (Demir, 2010: 12, Akt. Ergin ve Beyoğlu, 2017). 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de metaforlarla ilgilenilmekte ve pek çok disiplin alanında 

kullanılmaktadır. Özellikle eğitim ve öğretim alanında da sıkça kullanılmaktadır. Metaforun şöyle 

tanımlanması mümkündür: Metafor; “dil-düşünce-kültür-beden ve beyin”dir (Kövecses, 2010: 

311). Metaforlar, okuyan veya dinleyen bireyde zihinsel süreci aktif hale getirir. Başlayan bu 

zihinsel süreç, kişide duyuşsal bir etki meydana getirir. Böylelikle zihinsel ve duyuşsal süreçler 

birbirlerini etkiler ve besler. Bu durum metaforların kişi üzerindeki etkisini ifade etmektedir 

(Girmen, 2007: 9).  

 

1.1.Metafora Benzeyen Diğer Kavramlar  

 

Türkiye Türkçesi’nde, “eğretileme”, İslam kültüründe, “istiare”, evrensel olarak ise “metafor” 

kavramı kullanılmaktadır (Uğur, 2007). Metafordan ayrı ele alınan fakat aslında üst kavram olan 

metaforun bir kısmını yansıtan “analoji, metonimi, sinekdoka kişileştirme (teşhis), atasözü, imge 

(sembol),” gibi kavramlar da bulunmaktadır. Bu kavramlar metaforun genel tanımına uymakla 

birlikte kendilerine has ayrı anlamları bulunmaktadır (Özelmacı ve Çakır, 2017: 17-35).  

Metaforlar kendini gerçekleştiren kehanetler olabilirler (Lakoff ve Johnson, 2005: 186). Metaforlar 

topluluktaki bireyler tarafından gerçeğin yaratılması ya da oluşturulmasının da araçlarıdır. Bir 

anlamda metaforlar toplumun, bireyin veya belirli bir topluluğun bilinçaltını yansıtır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013: 244). Metaforlar bireylerin bir kavram ya da olguyu algıladığı haliyle benzetmeler 

yaparak açıklamasını sağlar (Aydın, 2010 Akt. Sönmez, Ahmetoğlu ve Yavuz, 2018:495).  

Metafor yoluyla düşüncelerini ifade eden en eski filozof Pitogoras olmuştur (M.Ö. 570-494) 

(Kranzdan aktaran Keklik, 1990: 13). Bundan başka ilkçağda metaforu kullanan en eski düşünürler; 

Socrates ve Platon’dur (Keklik, 1987: 73, Akt. Güneş, 2017: 1-15). Antik Yunan filozofu 

Aristoteles (M.Ö. 384-322), eserlerinde metaforlara yer vermiştir. Hz. Mevlana’nın Mesnevi’sinde 

“ney” i insana benzetmesi de önemli metaforlardan birisidir (Öztekin, 2007). Nasrettin Hoca “ye 

kürküm ye” metaforu ile insanların görünüşe, mala, mülke hürmet ettiğini anlatmış ve bu durumu 

eleştirmiştir (Özelmacı, 2017: 17-35, Şehirli, 2018: 1055-1070). 

  

1.2. Metaforların Kullanım Amaçları  

 

Metaforlar bulunduğumuz fiziksel ve sosyal çevreyi algılamamıza ve karmaşık olayları anlamamızı 

sağlayan birer araçtır (Ekiz ve Koçyiğit, 2013). Metaforlar anlaşılması zor kavramları benzetmeler 

yaparak daha basit bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktadır (Arslan ve Bayrakçı, 2006; Cerit, 2008; 

Saban, 2008; Sofı, 2015). Metaforların, eğitim alanında da sıklıkla kullanılmaktadır (Aydın ve 

Pehlivan, 2010; Bektaş ve Karadağ, 2013; Kaya, 2014; Şahin ve Baturay, 2013; Tortop, 2013). 

Metaforların başlıca kullanım amaçlarının neler olduğu konusunda görüş bildiren düşünürlerin 

görüşlerini okumak faydalı olacaktır (Gibbs, 1999; Katz vd.den aktaran Yağız, 2004: 27-28; Lakoff 

ve Johnson, 1980; Ross, 1952; Ortony, 1975; Weiner, 1992, Şehirli, 2018:1055-1070). 

 

1.3.Eğitim ve Metafor  

 

Derslerde metafor kullanmanın sınıf içi etkinliklerde üst düzey bir rol oynadığını vurgulanmaktadır 

Hampshire (1996). Cameron, öğretmenlerin sınıf içinde metafor kullanımında temel özelliklerin 

neler olduğunu sıralamaktadır (Cameron, 2003: 144).  
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Metaforik dil ve düşünce üzerine yaptığı çalışmalardan yola çıkan Gibbs (1999: 30) öğrenciler ve 

metaforla ilgilenen diğer araştırmacılar tarafından metafor araştırmasının en iyi şekilde nasıl 

yapılacağını sorgulamaktadır (Akyol, 2017:74). Tarih dersi kavramlar konusunda oldukça 

zengindir. Bu durumda Tarih dersinde öğrencilerin birçok metafor oluşturabilirler. Metaforların 

öğrencilere; (Akyol, 2017: 80-81; Cameron, 2003: 36-38; Cortazzi ve Jin, 1999: 150; Thomas, 

2006: 115-116), metaforların öğretmenlere; (Akyol, 2017: 81-83; Cortazzi ve Jin, 1999: 155,160-

161; Munby, 1986’dan aktaran Cortazzi ve Jin, 1999: 155; Perry ve Cooper, 2001; Saban, 2008; 

Ortony vd. 1975), metaforların araştırmacılara; (Akt. Akyol, 2017: 83-84; Cameron, 2003:240; 

Cortazzi ve Jin, 1999:150; Morgan, 1998: 392-397; Yıldırım ve Şimşek, 2013: 242), sağladığı pek 

çok fayda bulunmaktadır (Şehirli, 2018:1055-1070). 

 

2. 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI  

 

Kurtuluş Savaşı’nda TBMM ordusu doğu, batı ve güney olmak üzere 3 cephe kurarak Doğu 

Cephesi’nde Ermeniler ile Güney Cephesi’nde Fransız ve Ermenilerle Batı Cephesi’nde ise 

Yunanlılar ile savaş yapmıştır. En uzun ve çetin savaşlar batıda Yunanlılar ile olmuştur. Yunanlılar 

ile 1. İnönü, 2. İnönü, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi yapılmıştır. 

Kütahya-Eskişehir Muharebeleri’nde Türk ordusu yenilgiye uğrayıp taktik gereği Anadolu’nun 

içlerine doğru çekildi ise de bu savaşın öcü Sakarya da alınmıştır.  

Milli ordunun işgalci güçlere son ve kesin darbeyi vurmasını sağlamak ve Anadolu’dan atmak için 

düşünülüp planlanan harekât hazırlıkları büyük bir özen ve gizlilik içinde yürütülmüştür. 

Hazırlıkların uzun sürmesi ve özenle gizlenmesi, gelişmeleri iyi değerlendiremeyen veya yeterince 

bilgi sahibi olamayan Salahattin ve Hüseyin Avni Beylerin başını çektiği muhalefet gruplarınca 

Mustafa Kemal Paşa sık sık eleştirilmiştir. Ocak 1922’de Başkomutanlığın Ankara, yani cepheden 

uzakta olduğu belirtilerek Mustafa Kemal Paşa’nın görevini layıkıyla yapamadığı vurgulanmış ve 

bu eleştirilerin dozu kimi zaman yoğun saldırılara dönüşmüştür. Büyük taarruz işgalciler tarafından 

beklenilmeyen bir zamanda gerçekleştirilmiştir. Türk ordusunun taarruzu dünyada büyük bir 

şaşkınlıkla karşılanmıştır  (Yaman, 1994: 147). Mustafa Kemal Paşa Büyük Taarruz için lojistik 

hazırlıkları bütün hızıyla devam ettirirken bir taraftan da harekât planları üzerinde çalışmalarını 

sürdürüyordu. Her ne kadar Başkomutanlık yetkisi ile ilgili görüşme mecliste 20 Temmuz’da 

yapıldıysa da Mustafa Kemal Paşa taarruz kararını haziran ayında almış ve hazırlıkları gizli olarak 

yürütmüştür. Bu karardan haberi olanlar ise yalnız cephe komutanı İsmet Paşa, Genelkurmay 

Başkanı Fevzi Paşa ile Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa idi (İnan, 1991:92, Önder, 1972:255-

257). 

Büyük Taarruz için hazırlıklar büyük bir özen içinde yapılmıştı. 26 Ağustos’ta saat 03:00’te 

karargâhtan ayrılan Mustafa Kemal Paşa beraberinde Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı 

Cephesi Komutanı İsmet Paşa olduğu halde Birinci Ordu’nun gözetleme yeri olan Kocatepe’ye 

geldi. Sabah saat 05:00’te gün ağarırken Türk topçu ateşiyle taarruz başladı. Tarafların ordu 

mevcutları şu şekilde idi: Yunan kuvvetleri, 6.564 subay, 218.000 er, 83 tüfek, 1.300 kılıç, 3.113 

makineli tüfek, 1.280 ağır makineli tüfek, 418 top ve 50 uçak. Türk kuvvetleri, 8.659 subay, 

199.283 er, 100.352 tüfek, 2.025 hafif makineli tüfek, 839 ağır makineli tüfek, 5.000 kılıç, 340 top 

ve 8 uçak  (Durmuş ve diğerleri, 2000: 307-311). 

Topçu ateşini müteakip piyadeler ileri harekâta başlamıştır. Bütün cephede birlikler düşmanla temas 

haline gelmiş, süngü hücumuna kalkan bazı Türk birlikleri ilk olarak Tınaztepe, kısa süre sonrada 

Belentepe’yi ele geçirmişlerdir (Sarıhan, 1996:599). Yunanlılar da Afyon’u terk ederek geri 

çekilmişlerdir. Nurettin Paşa, Mustafa Kemal Paşa’ya gönderdiği telgrafla Afyon’un ele 

geçirildiğini bildirmiştir. Afyon’un Türkler tarafından ele geçirildiği haberi Ankara’da ve ülkenin 

diğer taraflarında büyük bir sevinç ile karşılandı. 29 Ağustos’ta Türk ordusunun başarılı ilerleyişi 

devam ederken Yunan ordusunda umutsuzluk had safhaya çıkmıştı. Bir yıl önce işgal edilmiş olan 

birçok yerleşim yeri birer birer Türk ordusu tarafından ele geçirilmiştir (Sarıhan, 1996:599-609). 30 

Ağustos’ta Aslıhanlar civarında kuşatılmış düşman birlikleri Mustafa Kemal Paşa’nın bizzat idare 

ettiği Dumlupınar Muharebesi’nde külliyetle imha edilmiş ve çok sayıda Yunan askeri esir 
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alınmıştır. Kısa süre sonra da Yunan Ordusu Başkomutanı Trikopis de esir edilmiştir. Yunan ordusu 

4-5 günlük bir süre zarfında bozulup dağıldı. Bunların bıraktıkları, top, tüfek ve savaş araç gereçleri 

terk edilmiş bir şekilde savaş meydanında duruyordu. Düşmanın toparlanmasına fırsat vermemek 

amacıyla Başkomutan 1 Eylül 1922’de önemli ve tarihe geçen “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir, 

İleri!” sözünü söylemiş, düşmanın Anadolu’dan atılacağını açıkça beyan etmiştir (Durmuş ve 

diğerleri, 2000: 312). 24 Ağustos 1922'de karargâhlarımızı Akşehir'den saldırı cephesi gerisindeki 

Şuhut kasabasına getirdik. 25 Ağustos 1922 sabahı da Şuhut'tan, savaşları yönettiğimiz 

Kocatepe'nin güneybatısındaki çadırlı ordugâha gittik. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'de 

bulunuyorduk. Sabah saat 5.30'da topçu ateşimizle saldırı başladı. 

 

2.1. Atatürk’ün Nutuk’ta “Başkomutan Savaşı”  Başlığı İle Verdiği Bilgiler 

 

Atatürk’ün Nutuk adlı eserinde Başkomutan Savaşı’nı adı altında özetle şu bilgileri vermektedir: 

“…Baylar, 26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, (Afyon) Karahisar'ın güneyinde 50 ve 

doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda 26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün içinde, (Afyon) 

Karahisar'ın bulunan berkitilmiş (sağlamlaştırılmış) düşman cephelerini düşürdük. Yenilen düşman 

ordusunun büyük kuvvetlerini 30 Ağustosa değin, Aslıhanlar yöresinde çevirdik. 30 Ağustosta 

yaptığımız savaş sonunda (buna Başkomutan Savaşı adı 26 ve 27 Ağustos günlerinde, yani iki gün 

içinde, (Afyon) Karahisar'ın verilmiştir) düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik ve tutsak ettik. Düşman 

ordusu Başkomutanlığını yapan General Trikupis de tutsaklar arasındaydı. Demek, tasarladığımız 

kesin sonuç beş günde alınmış oldu. 31 Ağustos 1922 günü ordularımız, ana kuvvetleri ile İzmir'e 

doğru yürürken, başka birlikleri ile de düşmanın Eskişehir ve kuzeyinde bulunan kuvvetlerini 

yenmek üzere ilerliyorlardı” (Atatürk, Nutuk, 2015). 

31 Ağustos 1922 günü Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa tarafından bu savaşa “Başkumandan 

Meydan Muharebesi” adı verilmişti (Tanfer:1049). Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının 

ardından, TBMM’deki muhalifler de fikir değiştirip zaferi öven sözler sarf etmeye başladılar. 

Mecliste en hararetli muhalefeti yapan Erzurum mebusu Hüseyin Avni Bey bu sefer Başkomutan 

Mustafa Kemal lehine hararetli bir konuşma yaparak zaferle ilgili düşüncelerini dile getirmiştir. 

Bolu mebusu Tunalı Hilmi Bey ise yaptığı konuşmada büyük zafer kazanan Türk ordusunun 

muzaffer komutanını tarif edecek bir unvan bir sıfatı bulamadığını dile getirmiştir (Yaman, 

1994:148; Borak,  1972:116-137). 

Türk ve dünya basınında da Türk ordusunun zafer kazanması büyük yankı bulmuştur. Dönemin 

etkin gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye, Peyam-ı Sabah, Açıksöz gibi gazeteler Büyük Taarruz 

süresince okurlarına olaylar hakkında olumlu veya olumsuz bilgiler vermişlerdir. Yabancı basın da 

Türk basınından, Yunan basınında veya kendi muhabirleri aracılığıyla olaylar ile ilgili bilgileri 

kendi okurlarına ulaştırmışlardır. (Yaman, 1998, Jaeschke, 1991: Bayur,  1972: 76-94). Büyük 

Taarruz ve Başkomutanlık Muharebesi sonucunda Türk ordusunun 2.543’ü şehit, 9977’si yaralı ve 

101’i esir olmak üzere 12.621 kişi zayiatı bulunmaktadır (Belen, 1972:115-116, Baycan, 1998: 740; 

Baycan, 1993:311, Görgülü, 1993). 

 

2.2. 30 Ağustos’u Anma Törenleri ve 30 Ağustos’un Bayram İlan Edilişi 

 

Büyük Zafer’den iki yıl sonra 30 Ağustos 1924 cumartesi günü Dumlupınar’da Çal Köyü 

yakınlarında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katılımıyla Büyük Zafer için ilk kutlama töreni 

yapıldı. Zaferi kutlamak için iki yıl beklemenin en önemli nedeni 1923 yılının yeni Türkiye 

açısından hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğunluğun had safhada olmasıydı (Tuncel, 

1972:7). İlk uygulanacak olan tören programı açıklandığında kapsamlı olduğu görülmekte idi. 

(Tuncel:14-16; 53-73; Cumhuriyet 31 Ağustos 1924; Karaosmanoğlu, “Sırça Köşkten: İstanbul’dan 

Dumlupınar’a”, Cumhuriyet 1 Eylül 1924).  

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, eşleri Latife Hanım ile birlikte “Meçhul 

Şehit” abidesinin temelini atmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Paşa abidenin temel taşını kendi elleri 

ile koyduktan sonra, Afyon Milletvekili İzzet Ulvi Beyin oğlu Dumlupınar adlı şiiri okumuştur 
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(Tuncel, 1972:33). Programa göre kürsüye ikinci konuşmacı olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. İsmail Hakkı [Baltacıoğlu] Bey çıkmış ve konuşmasını “...Milli bir yazarımız daha iki üç 

gün önce Meçhul Askerden söz ederken demişti ki, “Meçhul olan Türk yoktur. Malum olan 

Mehmetçik vardır” diyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı. "Selam dünyadan ahirete malum 

askerden meçhul askere! Selam, hürmet Türk istiklalini vücuda getiren insanların dehasına! 

Hürmet, iman, Türkün bitmez tükenmez olan ebedi hayat kudretine!” ifadeleriyle tamamlamıştır 

(bkz. Ayın Tarihi, Cilt: IV, Ankara 1340:15-16; Değirmenci:13-14, Sayılır, 2014:89-114). 

30 Ağustos Zafer Bayramının birinci yıldönümünde, bu meydan savaşının muzaffer komutanı, aynı 

yerde, tam bir bilimsel bakışla, bugünün milli hayatta hangi üstün değerlerin gerçekleşip 

kurumlaşması için ortam hazırladığını özenle vurgulamıştır. Bu üstün değerlerin “ulusal 

bağımsızlık, yurt bütünlüğü ve ulusal egemenlik ilkeleri” temeline dayalı olduğu görülmektedir. 

Mustafa Kemal bu ilkeleri ayrıca, bayram günlerinin kendilerinden beklenen işlevi yerine getirmesi 

için sergilemeleri gereken seçkin bir anlatım güzelliği içinde, bir yandan “milli coşku” ve “daya-

nışma”, öte yandan “insanlık sevgisi” duyguları eşliğinde getirmiştir. Mustafa Kemal'in bu 

yıldönümünde üzerinde durduğu başlıca düşünceler şunlardır: 

-Türk yurdunu ele geçirip Türk'ü tutsak etmek düşü ardında koşanlara hak ettikleri ceza verilmiştir.  

-30 Ağustos yalnız bizim değil, tüm insanlığın tarihine yeni bir yön verecek sonuçlar doğurmuştur. 

-Cumhuriyet yönetimi 30 Ağustos günü sağlam temeller kazanmıştır. 

-Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliği önündeki engelleri, örneğin saltanat ve halifeliği 

kaldırmanın, kadın haklarını gerçekleştirmenin, eğitim birliği ilkesi ile laik, demokratik bir 

toplumun yurttaşlarını yetiştirmenin yolları bu zaferle açılmıştır (Ozankaya, 1989). 

Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi 12 Ağustos 1924 tarihli nüshasının birinci sayfasından “Dumlupınar 

Meydan Muharebesi Tes’idi” başlıklı haberiyle bu sene ilk kez kutlama töreni yapılacağını 

duyurmuştur. Haberde Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın da bir konuşma yapacağı 

bildirilmiştir.  Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, 30 Ağustos 1924 yılında Dumlupınar’da yaptığı 

konuşmada, Büyük Zaferin önemini şu şekilde anlatmıştır: “30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en 

önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, parlak zaferlerle doludur. Ama Türk 

ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine 

yeni bir akım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbelli ki genç Türkiye 

Cumhuriyeti’nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı” (Ayın 

Tarihi, Cilt: IV, Ankara 1340:23-28).  

"Efendiler, Türk yurdunu ele geçirmek düşüncesini, Türk'ü tutsak etmek düşünü, genel, yaygın bir 

düşünceye dönüştürmeye çalışanların... lâyık oldukları sondan kurtulamamış olduklarını 

gözlerimizle gördük. Efendiler, kendilerine bir ulusun geleceği (talihi) güvenilip bırakılan adamlar, 

ulusun güç ve yeteneğini yalnız ve ancak yine ulusun gerçek ve elde-edilebilir yararları yolunda 

kullanmakla yükümlü olduklarını bir an düşüncelerinden çıkarmamalıdırlar" (Atatiirk’ün Söylev ve 

Demeçleri, 1959:173-182).  

"Efendiler, son sözlerimi, yalnızca ülkemizin gençliğine yöneltmek istiyorum. Gençler! 

Yürekliliğimizi arttıran ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık 

niteliğinin, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni 

kuşak! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizsiniz". 

"…Arkadaşlar! Bu savaş ve şehitlik beldesinden ayrılırken, 'Şehit Asker'i hep birlikte saygıyla, 

ağırlayarak selâmlayalım."  

1924 yılında zaferin en önemli mimarı Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın katılımıyla kutlanılan Büyük 

Zafer ve Başkomutanlık Muharebesi, 1926 yılında çıkarılan bir kanunla (1 Nisan 1926 tarih ve 795 

numaralı Zafer Bayramı Kanunu) Türk ordusunun bayramı olarak ilan edildi (Ordu Emirnamesi, 

No: 55-56, 15 Eylül 1926: 9,10,11., Resmî Gazete, (Kanun No: 795) 6 Nisan 1926, S. 341; Düstur, 

3. Trt. 7, 700). Ancak 1930’ların ortalarına kadar 30 Ağustos Zafer Bayramı görkemli kutlama ve 

anmalardan uzak bir şekilde törenlerle kutlanmıştı. Resmî bayram günleriyle ilgili 1935 yılında 

yapılan düzenlemeyle Zafer Bayramı'nın da Millî Müdafaa Vekilliği tarafından hazırlanacak olan 

programa göre düzenlenmesine karar verilmiştir (Resmî Gazete, (K. No: 2739), 1 Haziran 1935, 

3017. Madde. 2-A.; Düstur, 3. Trt, 16, 550). 1960’lardan itibaren daha kapsamlı ve katılımlı bir 
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şekilde kutlamalar yapılmaya başlanmıştır. Bu kutlamaların Büyük Zafer kutlamalarını da aşıp 

ordunun dünyaya bir mesajı niteliği taşıdığı görülmektedir.  

Resmî bayramlar ile ilgili en son düzenleme 17 Mart 1981 tarih 2429 nolu kanûn ile yapılmış, bu 

kanûn ile resmî bayramlar “Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Zafer Bayramı” olarak sınırlandırılmıştır (Resmî Gazete, 

01.10.1981, 17475; Düstur, Trt. 5, 20, S. 1682, 227.). Bayramların kutlama programlarıyla ilgili 

olarak 1983 ve müteakip dönemlerde bazı yeni düzenlemeler de getirilmiştir (N. Fahri Taş, Türk 

Meclislerinin Kabul Ettiği Bayramlar, 

https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=354181&/T%C3%BCrk-Meclislerinin-Kabul-

Etti%C4%9Fi-Bayramlar-/-Do%C3%A7.-Dr.-N.-Fahri-Ta%C5%9F). 

 

3. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 

Araştırmada, Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına 

yönelik metaforik algılarını karşılaştırmak amaçlanmıştır. Öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” 

kavramına ilişkin algılarının tespit edilmesi açısından bu kavramı neye benzettikleri, nasıl 

algıladıkları ve zihinlerinde oluşan imgelerin ortaya çıkarılmasında hangi metaforların kullanıldığı 

analiz edilmiş, cinsiyet, yaş ve anabilim dallarına göre aralarında farklılaşma olup olmadığı 

incelenmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu alt problemlere cevap aranmıştır: 

1. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programı’nda öğrenim gören öğrencilerinin “30 Ağustos Zafer Bayramı”  kavramına ilişkin 

oluşturdukları metaforlar nelerdir?  

2. Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 

Programı’nda öğrenim gören öğrencilerinin “30 Ağustos Zafer Bayramı” kavramına ilişkin 

oluşturdukları metaforlar nelerdir?  

 

4. YÖNTEM 

 

Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırmanın örneklemi, veri toplanması ve 

çözümlenmesi açıklanmaktadır.  

 

4.1. Araştırmanın Modeli 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı-yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Araştırmada 

kullanılan form, cinsiyet, yaş gibi demografik değişkenler ve katılımcıların “30 Ağustos Zafer 

Bayramı ……gibidir” cümlesinde ve “30 Ağustos Zafer Bayramı ……gibidir, çünkü” 

cümlesinde tamamlamaları istenen iki ayrı bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin forma yazdıkları 

cevaplar, bu araştırmada temel veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Şurası unutulmamalıdır ki; 

anketler de bir veri toplama aracı olmasına karşılık geçerlik-güvenirlikleri hesaplama ile 

belirlenememektedir (Ergin, 1995). 

Toplanan verilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında nitel araştırma desenlerinden “olgubilim”, 

verilerin değerlendirilmesinde ise metaforik içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri 

kullanılmıştır. Olgubilim deseni, farkında olunan ama ayrıntılı bir anlayışa sahip olunamayan 

olgulara odaklanmaktadır. Bireylerin yaşadıkları ortamda karşılaştıkları olgularla ilgili olarak ne 

algıladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu üzerinde durarak olguyla ilgili algısını ortaya koyma 

çalışmaktadır. Olgubilim, bireylerin tümüyle yabancı olmadığı aynı zamanda da tam anlamını 

kavrayamadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini 

yaratmaktadır (McMillan & Schumacher, 2010; Yıldırım ve Şimşek, 2008). 
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4.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; 2017-2018 öğretim yılının ikinci yarısında Edirne ilinde bulunan Trakya 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Programı’ndaki öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Eğitim 

Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 1,2, 3,4.sınıf, 

toplam 202 öğretmen adayı oluşturmuş, 185 geçerli geri dönüş alınmıştır. 

4.3. Araştırma Verilerinin Toplanması 

Eğitim Fakültesinde Temel Eğitim Bölümü Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal 

Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda eğitim alan öğrencilerin “30 Ağustos Zafer Bayramı” 

kavramına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla tespit ederek karşılaştırmak amacıyla, her bir 

öğretmen adayından “30 Ağustos Zafer Bayramı ……gibidir, çünkü” cümlesini tamamlaması 

istenmiştir. Bu ibarenin yazılı olduğu boş bir form verilerek bir ders süresi zaman tanınmıştır. 

Öğretmen adaylarının sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak bu metaforun gerekçesini 

yazmaları istenmiştir.  

4.4. Sınırlılıklar 

     Araştırma; 2017-2018 öğretim yılı ile, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri ile, 

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler 

Öğretmenliği Programı’nda öğrenim gören öğrenciler ile, 202 öğrenci ile, Araştırma 30 Ağustos 

Zafer Bayramı kavramına ilişkin metafor oluşturma becerisi ile sınırlıdır. 

5. BULGULAR VE YORUM

30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin metaforlar frekans ve yüzde dağılımlarıyla tablolar 

halinde karşılaştırılmıştır. Öğretmen adaylarının bu kavrama ilişkin olarak frekansı 2 ve yukarı 

olmak üzere toplam 185 adet geçerli metafor üretmiş oldukları görülmektedir. 

Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “kurtuluş,  (f=16, 

%8,65), özgürlük (f=15, %8,11), aydınlığa çıkış (f=13, %7,03), bayrak (f=10, %5,41), vatan, 

yeniden doğuş (f=10, %5,41), kahramanlık (f=8, %4,32), millî coşku, zafer, (f=7, %3,78), başarı, 

güneş, Türk Bayrağı (f=6, %3,24), bağımsızlık, gurur, güç (f=5, %2,70), olmuştur. 

Dolayısıyla, 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda 

farklı metafor kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen 

adaylarının bu kavrama ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak “çok 

olumlu algı” içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 1) 

Tablo 1.  “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin Üretilen Metaforlar 

f % f % 

1 kurtuluş 16 8,65 12 Türk Bayrağı 6 3,24 

2 özgürlük 15 8,11 13 bağımsızlık 5 2,70 

3 aydınlığa çıkış 13 7,03 14 gurur 5 2,70 

4 bayrak 10 5,41 15 güç 5 2,70 

5 vatan 10 5,41 16 bomba 2 1,08 

6 yeniden doğuş 10 5,41 17 cesaret 2 1,08 

7 kahramanlık 8 4,32 18 diriliş 2 1,08 

8 millî coşku 7 3,78 19 kılıç 2 1,08 

9 zafer 7 3,78 20 sevinç 2 1,08 

10 başarı 6 3,24 diğer 46 24,86 
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11 güneş 6 3,24 

  
toplam 185 100,00 

         

Öğretmen adaylarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin olarak frekansı 1 olmak üzere 

toplam 185 adet geçerli metafor üretmiş oldukları görülmektedir. Öğretmen adaylarının bu kavrama 

ilişkin üretmiş oldukları frekansı 1 olan bu metaforlar incelendiğinde genel olarak “olumlu algı” 

içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. (Tablo 2)  

 

 

Tablo 2. “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforik Analiz Frekansı 1 olan 

metaforlar 

1 akdeniz 
 

17 güvercin 
 

33 
pastanın tepesine koyulan 

meyveler 

2 aslan 
 

18 hava 
 

34 rüzgâr 

3 beyaz tişört 
 

19 huzur 
 

35 sağlıklı vücut 

4 
bir çocuğun 

gülümsemesi  
20 ihtilâl 

 
36 sınavdan 100 almak 

5 bir tarih dilimi 
 

21 İstiklâl Marşı 
 

37 silgi 

6 coşkulu bir müzik 
 

22 kalem 
 

38 şiirin son satırı 

7 çınar ağacı 
 

23 kapı 
 

39 taç 

8 çocuk gülüşü 
 

24 karınca yuvası 
 

40 tatlı 

9 dağ 
 

25 karıncalar 
 

41 temizlik 

10 dayak 
 

26 kazanım 
 

42 uçurtma uçuran bir çocuk 

11 destan 
 

27 kuş 
 

43 uzun yollar 

12 doruk noktası 
 

28 meyve 
 

44 yıldız 

13 emek 
 

29 
Mustafa Kemâl 

Atatürk  
45 yol 

14 engin bir deniz 
 

30 mücadele 
 

46 zeytindalı 

15 gazilerimiz 
 

31 ortak benlik 
  

  

16 gemi 
 

32 oyunda galibiyet 
   

        

 

 

Aşağıda Tablo 3'de öğrenciler tarafından üretilen metaforlara  “…çünkü” denilerek verilen 

cevaplar frekansı 2 ve daha yukarı olanlar (toplam f=106) yüzdesine göre verilmiştir.  

 

 

Tablo 3.  “30 Ağustos Zafer Bayramı” Kavramına İlişkin Metaforların Gerekçeleri ve 

Frekans Dağılımı 

 
  f % 

   
f % 

1 
yurdumuz düşmanlardan 

temizlendi 

1

8 

9,7

3  

1

0 
zafere ulaştık 8 4,32 

2 
halkın omuz omuza kazandığı bir 

zaferdir 

1

4 

7,5

7  

1

1 
bir milletin dirilişidir 6 3,24 

3 özgürlüğü temsil eder 
1

3 

7,0

3  

1

2 

güç ve kudretle kazanılan 

zaferdir 
6 3,24 

4 savaşarak zafere ulaştık 
1

3 

7,0

3  

1

3 
Türk Milleti, yeniden doğdu 6 3,24 

5 Türk milletinin zaferidir 
1

3 

7,0

3  

1

4 
bağımsızlık kazandığımız tarihtir 4 2,16 

6 karanlık ve esaretten kurtuluş 1 5,4
 

1 başarımızı hatırlatır 4 2,16 
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0 1 5 

7 Türkiye'nin kurtuluşudur 9 
4,8

6 

1

6 

aydınlık geleceğin müjdecisi bir 

zaferdir 
3 1,62 

8 bu savaşla zafere kavuştuk 8 
4,3

2 
diğer 42 22,70 

9 kurtuluşu simgeler 8 
4,3

2 
toplam 

10

6 

100,0

0 

30 Ağustos Zafer Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri 

hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde 

en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan gerekçeler; yurdumuz düşmanlardan 

temizlendi (f=18, %9,73),  halkın omuz omuza kazandığı bir zaferdir (f=14, %7,57),  özgürlüğü 

temsil eder, savaşarak zafere ulaştık, Türk milletinin zaferidir (f=13, %7,03),  karanlık ve esaretten 

kurtuluş (f=10, %5,41),  Türkiye'nin kurtuluşudur (f=9, %4,86), bu savaşla zafere kavuştuk, 

kurtuluşu simgeler, zafere ulaştık, (f=8, %4,32),  bir milletin dirilişidir, güç ve kudretle kazanılan 

zaferdir, Türk Milleti, yeniden doğdu (f=4, %3,24).  Adayların genel olarak “çok olumlu algı” 

içerisinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 3). 

     30 Ağustos Zafer Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme 

gerekçeleri hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekansı 1  olan gerekçeler 

Tablo 4'de alfabetik sıra ile verilmiştir: 

Tablo 4. “30 Ağustos Zafer Bayramı” Metaforlarının Gerekçeleri ve Frekansı 1 Olan 

Kodlar Dağılımı 

1 
acıların ve yaraların iyileşmeye 

başlamasıdır 

2

2 
heyecan ve gurur verir 

2 asırlarca yaşayacaktır 
2

3 
hiçbir zaman sönmeyecek 

3 
askerlerin yaptığı yürüyüşü 

hatırlatıyor 

2

4 

imkansız olarak görülen bir şey inançla ve 

vatan sevgisiyle başarılmıştır 

4 
bayrağa baktığımızdaki gibi gurur ve 

mutluluk hissederiz 

2

5 
kalabalık ve hareketlidir 

5 bayrağımız, rengini buradan almıştır 
2

6 
kendi doğal yargılarının olduğunu anlar 

6 beraber olmaktır 
2

7 
kendimizi dağın zirvesinde hissederiz 

7 bir fidanın yavaş yavaş büyümesi 
2

8 
kendini özgür hisseder 

8 
bir ulus bütünleşerek dünyaya karşı 

ihtilâl yaptı 

2

9 
kutlamayı çağrıştırır 

9 
bugün ülkemizin kurtuluşunun günü 

olarak anılır 

3

0 
kutsaldır 

10 
bütün dünyaya Anadolu'nun Türkiye 

olduğunu kabul ettirdik 

3

1 
mutluluk verir, zaferin sonucudur 

11 bütün zorluklar daha yeni başlamıştır 
3

2 
önemli bir kahramanlık savaşıdır 

12 büyük başarılar elde ettik 
3

3 

son noktayı koyduğumuz savaşın 

kutlamasıdır 

314



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 

 
 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

 

13 büyük bir tarih yazılmıştır 
 

3

4 
tekrar kazanılan sağlık önemlidir 

14 
çekilen eziyetler, halkın 

mağdurlukları bu zaferle biter  

3

5 
uzun yollar sonucu edinilen zaferdir 

15 
çok kayıp versek de güzel sonuca 

eriştik  

3

6 
varlığıyla yolumuzu aydınlatıp içimizi ısıtır 

16 dişimizle tırnağımızla kazandık 
 

3

7 
yaşamayı daha iyi hatırlar 

17 
dünyayı şaşırtarak kendine hayran 

bırakan bir millettir  

3

8 

yıkılmadan ne pahasına olursa olsun gökte 

dalgalanır 

18 
en gurur verici ve en güçlü 

hissettiğimiz tarihtir  

3

9 
yorgunluğumuzu atarız 

19 en güzel bayram 
 

4

0 
zayıflığın yerini güce bırakmasıdır 

20 fedâkârlıklar yapıldığını hatırlatır 
 

4

1 
zirveye ulaşmak gibidir 

21 gurur ve pek çok güzel his barındırır 
 

4

2 

zorlukların karşısında bir olup yeniden 

doğduk 

     

 

 

6. SONUÇ VE TARTIŞMA 

  

 

30 Ağustos Zafer Bayramı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Ağustos 1922 

tarihinde kazanılan “Büyük Zaferi” şanına ve ruhuna uygun olarak vede şehitleri anmak amacıyla 

ilk tören, zaferin mimarı olan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın da katılımıyla 1924 

yılında yapılmıştır. 1926 yılında Büyük Zaferin Türk kara, deniz ve hava kuvvetleri için bayram 

ilan edildiğine dair bir kanun çıkarılmıştır.  

Bu çalışma sonucunda 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından 

“çok sayıda farklı metafor kullanıldığı” ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı’nda eğitim gören 

öğretmen adaylarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin üretmiş oldukları 188 adet 

metafor incelendiğinde genel olarak olumlu algı içerisinde oldukları anlaşılmaktadır. 

Bunlardan en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan metaforlar; “kurtuluş,  (f=16, 

%8,65), özgürlük (f=15, %8,11), aydınlığa çıkış (f=13, %7,03), bayrak (f=10, %5,41), vatan, 

yeniden doğuş (f=10, %5,41), kahramanlık (f=8, %4,32), millî coşku, zafer, (f=7, %3,78), başarı, 

güneş, Türk Bayrağı (f=6, %3,24), bağımsızlık, gurur, güç (f=5, %2,70), olmuştur. Dolayısıyla, 30 

Ağustos Zafer Bayramı kavramına ilişkin öğretmen adayları tarafından çok sayıda farklı metafor 

kullanıldığı ifade edilebilir. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarının bu kavrama 

ilişkin üretmiş oldukları metaforlar incelendiğinde genel olarak  çok olumlu algı içerisinde oldukları 

anlaşılmaktadır. (Tablo 1) 

30 Ağustos Zafer Bayramı kavramıyla ilişkilendirilen metaforların ilişkilendirilme gerekçeleri 

hakkında “çünkü ...” soru kalıbıyla alınan açıklamaların frekans ve yüzde dağılımı incelendiğinde 

en sıklıkla tekrarlanan, en yüksek frekansa sahip olan gerekçeleri kategorize ettiğimizde çeşitli 

gerekçeler ileri sürmüşlerdir: 

-yurdumuz düşmanlardan temizlendi (f=18, %9,73),  

-halkın omuz omuza kazandığı bir zaferdir (f=14, %7,57),   

-özgürlüğü temsil eder (f=13, %7,03),     

-savaşarak zafere ulaştık (f=13, %7,03),    

-Türk milletinin zaferidir (f=13, %7,03),   

-karanlık ve esaretten kurtuluş (f=10, %5,41),   
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-Türkiye'nin kurtuluşudur (f=9, %4,86),  

-bu savaşla zafere kavuştuk (f=8, %4,32),  

-kurtuluşu simgeler (f=8, %4,32),  

-zafere ulaştık (f=8, %4,32),  

-bir milletin dirilişidir (f=4, %3,24)  ,  

-güç ve kudretle kazanılan zaferdir (f=4, %3,24),  

-Türk Milleti, yeniden doğdu (f=4, %3,24).   

         Araştırmamızdan elde ettiğimiz sonuca göre; sosyal bilgiler öğretmenliği programında 

öğrenim gören öğretmen adaylarının 30 Ağustos Zafer Bayramı kavramı hakkında oldukça bilinçli 

oldukları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın Türkiye’nin coğrafi, kültürel vb. özellikler dikkate 

alınarak seçilen diğer Eğitim Fakültelerinde yapılması uygun olacaktır. 
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XÜLASƏ 

Dünya  ölkələri arasında iqtisadi  əlaqələr, ilk növbədə  xarici ticarət formasında təşəkkül 

tapsa da, öz  inkişafının sonrakı  mərhələlərində bu  münasibətlər  sistemi  daha  da 

mürəkkəbləşərək beynəlxalq ticarət sferasında inkişaf etməkdədir. Bu mənada ölkələrarası 

əlaqələrin daha geniş yayılmış və inkişaf etmiş forması kimi beynəlxalq ticarət sürətlə genişlənir, 

onun həcmi və xüsusi çəkisi daimi artır (təxminən ¾  hissəsindən çoxu). Dünyanın bu və ya digər 

ölkələrindən biri  istehsal sahələrində hər hansı bir mal qrupunun və yaxud  növlərinin,  komplekt-

ləşdirici hissələrin istehsalı üzrə ixtisaslaşmışsa və bu ixtisaslaşma daim dərinləşməyə doğru 

istiqamətlənmişsə, həmin ölkə beynəlxalq ticarət əlaqələrində daha güclü mövqe tuta bilər.  

C.Saksın fikrincə, «dünyanın istənilən ölkəsinin iqtisadi müvəffəqiyyəti xarici ticarətdən 

asılıdır. Heç bir ölkə dünya iqtisadi sistemindən təcrid olunmuş şəkildə sağlam iqtisadiyyat yarada 

bilməz».Umumilikdə statistik hesablamara görə dünyada istehsal olunan məhsulların 25%-i 

beynəlxalq ticarət sistemində reallaşır. 

İqtisadiyyatın, həmçinin cəmiyyətin iqtisadi inkişafı problemləri məhz qiymətdə kəsişirlər. 

Beynəlxalq ticarət əlaqələrində qiymət öz xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Dünya ticarətində 

qiymətəmələgəlmə prosesi müxtəlif ölkələrin xarici iqtisadi subyektləri arasında baş verir. Bu 

proses adətən rəqabət mühiti şəraitindən, tələb və təklif arasında dinamik tarazlığın vəziyyətindən, 

ixracatçı və idxalatçının bazarda fəaliyyət azadlığı dərəcəsindən asılı olur. Lakin bu ilkin şərtlərin 

bazarın tipindən asılı olaraq düzəlişlərə ehtiyac vardır. Bazarların, o cümlədən dünya bazarlarının 

təsnifləşdirilməsinin əsas meyarı kimi rəqabətin xarakteri çıxış edir.  

Müasir dövrdə beynəlxalq ticarət əlaqələrinin həyata keçirilməsində əsas dörd problem 

dayanır ki,bunlardan da biri məhz qiymət problemidi.  

Məhz məqalədə müasir dövrdə beynəlxalq ticarət əlaqələrində qiymətin formalaşması və 

tənzimlənməsi problemləri haqqında danışılacaqdır. 

 

Açar sözlər: beynəlxalq ticarət, qiymət, idxal, ixrac 

 

 

 

 

 

 

 

Giriş 

Dünya iqtisadiyyatında qloballaşmış proseslərin sürətlə getdiyi indiki dövrdə beynəlxalq 

ticarət istər ayrı-ayrı ölkələrdə, istərsə də dünya miqyasında ictimai həyatın ayrılmaz və mühüm 

tərkib hissəsinə çevrilmişdir. İlk növbədə elmi-texniki tərəqqinin (ETT) inkişafı, informasiya 

texnologiyaları sahəsində müşahidə edilən sürətli kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri dünya 

iqtisadiyyatında yeni bir iqtisadi dinamikanın başlanmasına səbəb olmuşdur. Bu yeni dəyişikliklər 

həm ölkədaxili ticarətin, həm də beynəlxalq ticarətin sürətli artmasına gətirib çıxarmışdır. 

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin artımı dünya ölkələri arasında rəqabətə gətirib çıxarmış və ölkələr 
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beynəlxalq sərhədlərə inteqrasiya etmişlər. Məhz beynəlxalq ticarət əlaqələrinin getdikcə 

dərinləşməsi bu preosesdə olan probemlərin də artmasına gətirib çıxarmışdır. 

 

Müasir Dövrdə Beynəlxalq Ticarət Əlaqələrinin İnkişafı 

Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin səmərəli həyata keçirilməsi dünya dövlətləri qarşısında 

belə bir məsələ qoymuşdur ki, hər bir ölkənin istehsal edə bildiyi bütün əmtəələri deyil, ən az xərclə 

daha çox əldə edilən əmtəənin istehsalı ilə məşğul oması məqsədəuyğundur. Ölkə daxilində 

nisbətən ucuz başa gələn məhsullar istehsal olunmalı, nisbətən, baha başa gələn məhsullar isə 

xaricdən gətirilməlidir. Deməli Beynəlxalq ticarətdə qarşıya qoyulan əsas məqsəd   ölkəyə nisbətən 

daha çox mənfəət gətirməkdir. Ölkədə sosial - iqtisadi irəliləyişə nail olmaq üçün beynəlxalq 

ticarətdən birbaşa istifadə olunur. Məhz təsadüfi deyildir ki, beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin 80%-i 

beynəlxalq ticarətin payına düşür.   

Aşağıdakı cədvəldə beynəlxalq ticarət əlaqələrində iştirak edən bəzi ölkələrin idxal və 

ixrac qiymətləri göstərilmişdir. 

Cədvəl.1 

2010-2017-ci illərdə bəzi dünya ölkələri üzrə idxal və ixracın həcmi  

(milyard ABŞ dolları ilə) 

Ölkələr İxrac  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Cəmi dünya 

ixracı 
 

15,301,0 

 

18,338,0 

 

18,496,0 

 

18,498,

0 

 

18,995,

0 

 

16,489,

0 

 

16,028,

7 

 

17,730,

0 

ABŞ 1,277,1 1,479,7 1,545,6 1,578,9 1,623,4 1,501,8 1,453,2 1,546,7 

Çin 1,577,8 1,898,4 2,048,4 2,209,0 2,342,3 2,273,5 2,097,6 2,271,7 

Almaniya 1,271 1,482 1,416 1,459 1,511 1,328,5 1,304,8 1,450,2 

Yaponiya 770 823 799 715 683 624 644 698 

Rusiya 396,4 571,0 524,8 527,3 492,1 343,9 285,4 359,1 

Azərbaycan 26,5 34,5 32,6 31,7 28,3 15,6 13,1 15,8 

İdxal  

Cəmi dünya 

idxalı 
 

15,551.0 

 

18,503,0 

 

18,705,0 

 

19,011,

0 

 

19,104,

0 

 

16,743,

0 

 

16287,

3 

 

18,024,

0 

ABŞ 1,966,5 2,262,6 2,333,8 2,330,8 2,409,8 2,313,4 2,249,6 2,409,4 

Çin 1,396,0 1,743,4 1,818,2 1,950,0 1,958,0 1,679,6 1,587,9 1,840,9 

Almaniya 1,097 1,260 1,173 1,194 1,224 1,057,6 1,060,7 1,173,6 

Yaponiya 823 855 886 833 822 625,6 606,9 671,8 

Rusiya 230,0 306,1 316,2 314,8 282,6 192,8 182,3 228 

Azərbaycan 6,8 10,2 10,4 10,3 9,3 9,8 8,5 8,6 

Mənbə: www.ekonomi.gov.tr     Trademap 

 

Cədvəldə verilən məlumatlardan göründüyü kimi 2014-cü ildə ABŞ  2,4 trilyon dollar idxalatı 

ilə dünyanın ən böyük mal idxalatçısı hesab olunur və 1,9 trilyon dollarla idxalatına görə Çin 2-ci 

ən böyük mal idxalatçısı mövqeyindərdir. Məhz 2017-ci ildə də bu ardıcıllıq pozulmamışdır. Gö-

ründüyü kimi 2016 cı  ildə ABŞ-n ixracatı əvvəlki illə müqayisədə təqribən 3,2%, idxalat da əvvəlki 

ilə görə 2,8 % azalmışdır. Həmçinin Çində də 2010 -2017 ci illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsi 

hamar şəkildə olmamış, dəyişikliklər baş vermişdir. 2010-cu ildə Çinin mallar və xidmətlər ixracı 

1577,8 milyard dollar olmuşdursa, 2014-cü ildə həmin rəqəm 2342,3 milyard dollara qalxmışdır ki, 

bu da 1,5 dəfə artım deməkdir. 2014-2016- ci illər intervalında ABŞ-da olduğu kimi Çində də  idxal 

və ixracatda azalma müşahidə edilmişdir. Çinin ixrac payında əvvəlki ilə nisbətən 7,7% azalma, id-

xalatda isə  5,6 % azalma baş vermişdir. 2017-ci ildə həm ABŞ da həm də Çində göstəricilər 

yüksəlmişdir. 
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   Almaniya  cədvəldən də göründüyü kimi, 2017- cı ildə həm idxalat və həm də ixracatda 

ABŞ və Çindən sonra  3-cü yerdədir. 

2009-cu ildə yaşanan iqtisadi böhran Yaponiya iqtisadiyyatından da yan keçməmişdir. Xarici 

tələblərə bağlı olaraq inkişaf edən Yaponiyaya bu böhran mənfi təsir göstərmişdir. 2010-2016- cı 

illər ərzində Yaponiyanın da xarici ticarət qiymətləri dəyişkən olmuşdur.  

     2010 cu ildə böhrandan çıxış prosesinin başlaması ilə birlikdə Rusiyanın ixracatında və 

idxalatında artım olmuşdur. Neftin qiymətinin düşməsi və rubulun dəyərdən düşməsi səbəbi ilə 

2014 cü ildə xarici ticarət həcmi 8% azalmışdır. Həmçinin bu göstərici 2016- cı ildə də özünü 

göstərmişdir, yəni idxal və ixrac göstəricilərindən görmək olar ki, həm idxalda həm də ixracda 

azalma baş vermişdir. İxracatda 17%, idxalatda isə 5,4% azalma baş vermişdir. 2017-ci ildə yenidən 

yüksəlmə baş vermişdir. 

Azərbaycan qiymətlərinə baxdıqda da görmək olar ki, 2010-2017 – ci illər ərzində göstəricilər 

hamar şəkildə olmamış, artıb azalma baş vermişdir.  

Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin strukturunda əsaslı dəyişikliklər baş vermişdir. Hazır 

məmulatların xüsusi çəkisi artmış, yanacaqdan başqa digər xammal-materialların və ərzağın xüsusi 

çəkisi  hazır məhsulların xüsusi çəkisinə bərabər olmuş, hal-hazırda xammal-materialın  və 

yanacağın xüsusi çəkisi  30%  düşmüşdür ki, bunun da 25 % -i yanacağın, qalan  5%  isə  xammalın 

payına düşürdü.  Hazır məhsullar   üzrə  qeyd  olunan  göstərici  orta  hesabla  70%  həddindədir.  

Beynəlxalq  ticarətdə xammal-materialın xüsusi çəkisinin azalması 3 əsas səbəblə izah olunur. 

Əvvəla,  kimya  sənayesinin inkişafı əsasında sintetik materialların istehsalı genişlənir, ikinci öl-

kədaxili materiallardan daha geniş istifadə olunur və üçüncü resursa  qənaət edən texnologiyaya 

sürətlə keçilir. Bununla yanaşı neft və təbii qaz ticarəti kəskin artmaqdadır. Hal-hazırda istehsal və 

istehlak xarakterli buraxılan məhsulların çeşidi 20 mln növdən çoxdur, aralıq məmulatlarının sayı 

isə daha böyük rəqəmlərə çatır. 

Beynəlxalq Ticarət Əlaqərində Qiymətin Formalaşması Problemləri 

Yuxarıda qeyd edilən faktlara əsaslanaq beynəlxalq ticarətin əsas problemlərini izah etmək 

olar. 

Məhz  ilk problem  xammal və materialların qiymətləri üzərində yaranır. Zəif inkişaf etmiş 

ölkələr əsasən xammal ixrac edir, sənaye malları idxal etdiklərindən sənaye ölkələri tərəfindən  

istismar olunduqlarından narahatdılar.Yəni sənaye ölkələri onlardan malları ucuz qiymətə alması, 

həmin xammaldan hazırlanan sənaye mallarının onlara olduqca baha qiymətə satmaları problemini 

hiss edirlər.  

Dünya əmtəə bazarları da daxili bazarlar kimi azad rəqabətin, inhısarçılığın, inhisarlar arası 

rəqabətin mövcudluğuna görə fərqlənir. Beynəxalq ticarətdə  xalis rəqabətli bazarlarda satıcı və 

alıcıların kifayət qədər bolluğu və satılan malların  demək olar ki, eynicinsli olması daha 

xarakterikdir.Tələb və təklifin təsiri altında satılan əmtəələrin qiymətləri müəyən dövrdə və 

məkanda demək olar ki, bir-birlərinə çox yaxın olurlar. Belə bazarlarda qiymətin səviyyəsi 

rəqabətin təsiri nəticəsində aşağı düşməyə meylli olur, məhsulun keyfiyyəti isə daima yaxşılaşır. 

Belə bazarlarda ixracatçılar öz mövqelərini saxlamaq üçün daima 3-5%lik güzəştlər tətbiq etmək 

məcburiyyətində qalırlar. Belə tipli beynəlxalq bazarlarda əsasən istehlak şeyləri-paltarlar, ayaqqabı 

, tütün, kənd təsərrüfatı məhsulları,o cümlədən ərzaq məhsulları alınıb, satılır. 

Bildiyimiz kimi, xalis inhisar bazarında əsasən yeganə malgöndərən olur. Məhsulun  satış 

qiyməti də onun tərəfindən diktə olunur. Belə inhisarlar bütün təklifə nəzarət etdiklərindən qiymətin 

səviyyəsini də öz istədikləri kimi tənzimləyir və çox yüksək inhisar mənfəəti əldə edirlər. İnhisarçı 

bazarlarda beynəlxalq ticarət  qiymət diskriminasiyası ilə xarakterikdir. Bəzi inhisarçılar  

vəziyyətdən istifadə edərək öz siyasi məqsədlərinə də nail olurlar. Buna misal olaraq göstərilə  bilər 

ki,  Rusiya qaz satışı sahəsində Avropa bazarında inhisarçı mövqedədir. Bununla yanaşı  ölkə təbii 

qazın satışında qiymət diskriminasiyasını həyata keçirir. 2007-ci ildə təbii qazın satışı üzrə 

Ermənistana hər 1000 m
3
-i 60 ABŞ dollarına satırdısa Avropa ölkələrinə 230 ABŞ dollarına, 

Azərbaycan və Gürcüstana isə 235 dollara satırdı.Ümumiyyətlə, beynəlxalq ticarətdə xalis inhisar 

demək olar ki,  azdır. 

Digər bir problem kimi,  sənayə ölkələri arasında ticarət mübahisələrinin  (ziddiyyətlərinin)  
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mövcudluğunu  göstərmək olar. Bu sahədaxili ticarət problemidir. Məsələn,  Almaniya, Yaponiya 

və ABŞ eyni adlı sənaye malları istehsal edir və onlarla ticarət edir. İllər ötdükcə bu ölkələr 

arasında eyni məhsul istehsalı baxımından rəqabət güclənirdi. 1997-ci ildə ABŞ-n “Morqan 

Stonley” investisiya bankı iri milli korporasiyaların rəqabətliyini müəyyən etmək üçün xüsusi 

tədqiqat keçirdi, burada əsas meyarlardan biri iri firmaların dünya bazarında xüsusi çəkisinin 

müəyyən edilməsidir. Tədqiqat  nəticəsində dünya bazarında 238 iri müəssisədən  yarıdan çoxu 

Amerikanın  (125), Böyük Britaniyanın (21), Yaponiyanın (19) və  Almaniyanın (4)  payına düşür. 

Bu siyahıya rəqabətqabiliyyətliliyinə  görə dünya reytinqində mühüm yer tutan “Yeni sənaye 

ölkələrinin” (Sinqapur, Honkonq və Tayvan) şirkətləri də daxil edilmişdir. Amerika şirkətləri daha 

çox aviasiya və aerokosmik, unikalmaşınqayırma, avtomobilqayırma, super kompüter və proqram 

təminatı üzrə ixtisaslaşmışlar. Yaponiya dünya bazarında elektron və elektrotexnika, avtomobil, 

gəmiqayırma, dəzgah istehsalı, robot və.s.sahələr üzrə rəqabətqabiliyyətlidir. Asiyanın yeni sənaye 

ölkələri (Cənubi Koreya, Tayvan, Honkonq, Sinqapur, Malayziya, Tailand)  kütləvi istehlak malları 

istehsalı üzrə rəqabətqabiliyyətli sahələr, həmçinin elmtutumlu sahələr (elektron komponentləri, 

fərdi kompüterlər, mikroEHM) yaratdılar. Bu ölkələr analoji məhsullar istehsalı üzrə Yaponiya, 

ABŞ və Qərbi Avropa ölkələri ilə rəqabət aparırlar. Qeyd etdiyimiz kimi, dünya ticarətinin coğrafi 

strukturunda inkişaf etmiş ölkələrin payı burada da yüksəkdir. 1990-cı illərin axırında bu ölkələrin 

ixracı dünya ixracının 75%-ə qədərini təşkil etmişdir. Uzun müddət bu sahədə liderlik ABŞ-ın 

tərəfındə olub. Lakin dünya ticarətinin irəliyə doğru hərəkəti ABŞ-ın mövqeyinə mənfi təsir 

göstərmiş və onun dünya ixracındakı payının 30-33% - ə qədər azalmasına səbəb olmuşdur. 

Almaniyanın isə, əksinə, dünya ixracındakı payı getdikcə artır. Ümumiyyətlə, Qərbi Avropa 

ölkələrinin iqtisadi yüksəlişi nəticəsində bu  qitənin  dünya ixracında tutduğu yer möhkəmlənir. 

Keçən əsrin son onilliyi bu cəhətdən avropalılar üçün əlamətdar olub və ixracın həcmi ABŞ-ın eyni 

göstəricisindən 4 dəfə çox olub. Bundan başqa, 1980-ci illərdə beynəlxalq mübadilədə Yaponiyanın 

rolu kifayət qədər yüksəldi və maşın və avadanlıq üzrə ixracda ilk dəfə dünyada birinci yerə çıxdı.  

Digər, yəni üçüncü qrup problemə  gəldikdə isə  bu, zəif inkişaf etmiş ölkələrdən sənaye 

mallarının ixracı çətinliyidir. Yəni, məhz həmin ölkələr daxilində tələb olunan sənaye mallarını 

istehal etməyə və onları sənaye ölkələrinə  ixrac etməyə səy göstərmələri ilə əlaqədar qarşıya çıxan 

ziddiyyətlərdir. Ümumiyyətlə, zaman ötdükcə inkişaf etməkdə olan bəzi ölkələrdə sənayenin  emal  

sahələrində  böyük  nailiyyətlər əldə edilmişdir. 

Nəhayət, dördüncü qrup problem kimi beynəlxalq ticarət qaydalarının həyata keçirilməsi 

çətinliyini göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, bildiyimiz kimi, ticarət dövriyyəsi və müqavilələr yalnız 

əmtəə ticarəti dairəsini əhatə etmir, həmçinin xidmətlər üzrə də ticarət sövdələşmələri aparılır. Son 

vaxtlar ABŞ şəxsi patentlərindən və ticarət nişanlarından icazəsiz istifadə edilməsinə qarşı çıxır və 

dövlətlərə ciddi təsir göstərir. Burada ziddiyyət yaradan əsas cəhət ölkələrin özbaşına, icazəsiz 

mallar buraxmasıdır.[1,s 185-188]. 

Dünya bazarlarında firmaların istehsal etdiyi eyni malların ayrı-ayrı ölkələrdə yaxud öz 

mallarını müxtəlif ölkələrdə və hətta eyni ölkənin müxtəlif şəhərlərində satan firmaların bir-

birindən fərqlənən çoxsaylı qiymətləri mövcuddur. Beynəlxalq bazarlarda qiymətlərin belə 

vəziyyətdə səpələnməsi beynəlxalq ticarət əlaqələrinin müxtəlifliyi, müxtəlif ölkələrdə istehsal 

amilləri arasındakı fərqlər, habelə əmtəənin qiymətinin bahalaşmasına yaxud da ucuzlaşmasına təsir 

göstərən müxtəlif amillər vardır. Xarici ticarət qiymətlərinə dövlətin də öz təsiri var. Dövlətin daxili 

qiymətlərin tənzimlənməsi və ixracın subsidiyalaşdırılması, idxalın dəstəklənməsi, gömrük-tarif 

siyasətinin həyata keçirilməsi sahəsində gördüyü tədbirlər xarici ticarət qiymətlərinə güclü təsir 

göstərir. 

Məlumdur ki, hər hansı bir ölkənin öz xarici təcarətinə təsir göstərmək istiqamətində 

gördüyü işlər hər zaman xaricdə müvafiq reaksiyaya səbəb olur ki, buna da cavab olaraq digər  

ölkələr arzulanan məqsədlərinə çatmaq üçün maneəyə çevrilən cavab tədbirləri hazırlayırlar. Məhz 

qiymətlərin formalaşmasında əsas problemlərdən biri- öz gəlirlər mənbələrini şaxələndirməyə və 

xammal ixracına istehsal dəyərinin əlavə olunması yolu ilə artırmağa çalışan İEOÖ-n gətirilən 

məhsullara münasibətdə İEÖ-in tətbiq etdiyi tarif rejimidir. Digər bir problem isə İEOÖ-in 

mallarına güzəştli idxal rejiminin tətbiqinə baxmayaraq, sürətlə inkişaf edən həmin ixracatçıların 
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çoxunun güzəşt statusunun itirildiyi həddə çatmasıdır. Məsələn, Tayvan, Sinqapur, Cənubi 

Koreyanın ABŞ ilə ticarətdə güzəştli rejimi olmuşdur. Daha sonra bu ölkələr öz ticari potensialını 

möhkəmləndirdiyi və zamanla Amerika şirkətlərinin mallarını sıxlaşdırmağa başladığı  üçün 1990- 

cı illərin sonunda ABŞ bu rejimi ləğv etmişdir.  

Dünya ticarətində qiymətin əmələ gəlməsinə təsir edən və tənzimləyən əsas təşkilati 

mexanizm ÜTT-n(Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) iştirakı ilə işlənib hazırlanan beynəlxalq 

qaydalardır. Bundan əlavə bəzi beynəlxalq təşkilarlar da məhsul istehsalının həcmini atırıb azaltmaq 

vasitəsi ilə qiymətlərə dolayı təsir göstərməklə qiymətlərin tənzimlənməsi ilə məşğul olurlar (buna 

OPEC-i misal cəkmək olar). Son illərdə alüminium, qəhvə və qalay üzrə bağlanan sazişlərdən 

nisbətən uğurla istifadə olunmuşdur. [2, s 294,300-301 311-313] 

Nəticə 

Yuxarıda qeyd edilənlər belə nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, müasir dövrdə beynəlxalq ticarət 

əlaqələrinin həm coğrafi həm də əmtəə strukturunda dəyişikliklər baş vermişdir. Məhz beynəlxalq 

ticarət əlaqələri genişləndikcə ticarət əlaqələri subyektlərinin qarşılaşdığı problemlər də artmışdır. 

Hər bir subyekt qarşılaşdığı qiymət problemlərinə əks təsir kimi cavab vermək yolları seçir. Bu 

zaman istər iqtisadi istərsə də siyasi yanaşmalar yan ötməmiş olur. Əlbəttə ki, bu da istehsalın və 

istehlakın həcminə təsir göstərir.  
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BAĞIMSIZLIK DÖNEMİ AZERBAYCAN EDEBÎ DİLİNİN 

FONETİK NORMUNDA DEĞİŞİKLİKLER VE BU SÜRECE 

TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN ETKİSİ 

Mehriban ALİZADE 

Doç. Dr., Azerbaycan, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Dilciliği Bölümü 

Özet 

Azerbaycanʼda bağımsızlık yıllarında yaşanan toplumsal-siyasi ve kültürel-tarihi süreç edebî 

Türkçemizin kaderinin belirlenmesinde önemli faktöre dönüşerek dil yapısında büyük değişikliklere 

neden oldu. Bu açıdan bu dönemde Azerbaycan Türkçesinde baş veren değişimleri toplum 

hayatının etkisi kapsamı dışında incelemek mümkün değildir. Bağımsızlığın yeniden 

kazanılmasından sonra (1991) Azerbaycan toplumunun ilk taleplerinden biri Latin alfabesine 

dönüşle bağlı oldu. Milli bilincin uyanışının tezahürü olan bu fikir sadece lengüistik önem 

taşımıyordu hem de mühim etnik ve sosyo-politik faktör olarak yansımaktaydı. Şöyle ki, eski 

Sovyet mekanında yaşayan Türk halklarının Kiril harflerine dayalı alfabeleri arasında olan ciddi 

farklar, birçok durumda aynı seslerin ayrı ayrı alfabelerde çeşitli işaretlerle gösterilmesi Türk 

lehçeleri arasında olan genetik ve tipolojik benzerliği gölgede koymak, farklılıkları yapay olarak 

derinleştirmek amacı taşıyordu. Bağımsızlık elde etmiş Azerbaycanʼda Latin alfabesinin kabul 

edilmesi Türkçülük mefkûresine ve Ortak Türk Dili ideasının gerçekleşmesine hizmet bağlamında 

sosyal olay gibi hayata geçti. Tabii ki, alfabe değişikliği lengüistik faktör olarak fonetik normda 

değişikliklere - bazı yazım ve doğru telaffuz kurallarının yenilenmesine de yol açtı. Latin harfli yeni 

Azerbaycan alfabesinde apostroftan vazgeçilmesi bazı Arapça kökenli kelimelerin yazım ve doğru 

teleffuzunde (feʼl – feil (fiil), şeʼr - şeir (şiir) vb.) değişikliklere neden oldu. Bu dönemde dilimize 

geçmiş bazı yabancı sözlerin yazılışındaki çeşitlilik (kompyuter –kompüter (bilgisayar) yazım 

kurallarının dilin iç sistem karakterine uygun şekilde sabitleşmesini aksettiriyor. Yazım kurallarında 

tarihi-geleneksel prensibe ilişkin bazı farklı yaklaşımlar da (son dönemler tarihen dilimizde çift “y” 

ile yazılan ədəbiyyat, mənəviyyat gibi Arapça kelimelerin tek “y” ile - edebiyat, maneviyat şeklinde 

yazılması ile ilgili yapılan tartışmalar) fonetik normlaşma sürecine Türkiye Türkçesinin artan 

etkisinin bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir . 

Yazım ile birlikte doğru telaffuz kurallarındaki istikrarsızlık da dönemin edebî dilinde 

fonetik normun durumunu nitelendiriyor. Türkiye Türkçesinin Azerbaycan edebî telaffuzune etkisi 

bazı kelimelerin söylenişinde çeşitlilik oluşturur. Yeni dönemi niteleyen temayül - İngilizcenin ve 

Türkiye Türkçesinin dilimize etkisinin genişlenmesinin sonucu olarak (İngilzceden transkripsiyon 

ve transliterasyon meseleleri - Facebook, WhatsApp), Türk Dili telaffuzunun tezahür biçimlerinin 

(vurgu değişimleri - [İsta'nbul], [ma'rka]; ortak kelimelerin Türk seçeneğinde telaffuz edilmesi - 

[penir], [falan]) edebî telaffuze etkisi doğru telaffuz kurallarında sabitleşme ile ilgili sorunların 

çözümünün gerekliliğini güncelleştirir.  

Anahtar kelimeler: Bağımsızlık dönemi, Fonetik norm, Yazım, İmla, Telaffuz. 

Giriş 

Azerbaycan’da bağımsızlık yıllarında (1991 sonrası) yapılan sosyal-siyasal ve kültürel-tarihi 

süreç yazı dilimizin kaderinin belirlenmesinde önemli etken olarak göründü, dil yapısında büyük 

değişimlere neden oldu. Bu açıdan araştırdığımız dönemde dilimizde yapılan değişimleri toplum 

hayatının etki alanı dışında incelemek imkânsızdır. Bu değişimler dilin iç gelişim kurallarından 

kaynaklanması yanında, toplum hayatının aynası olarak toplumsal-siyasal eğilimlerin 

yansıtmasından kaynaklanmaktadır.  
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Gelişme 

Bağımsızlık kazanıldıktan sonra Azerbaycan toplumunun ilk isteklerinden biri olan Latin 

alfabesine dönmekle ilgili oldu. Ulusal bilincin uyanışının belirtisi olan bu fikir yalnız lengüistik 

önem taşımıyor, hem de önemli etnik ve sosyal-siyasal etken olarak görüldü. Şöyle ki, eski Sovyet 

mekânında yaşayan Türk halklarının Kiril alfabesine dayanan alfabeleri arasında olan ciddi farklar, 

çoğu zaman aynı fonemlerin değişik alfabelerde değişik işaretlerle belirlenmesi Türk dilleri 

arasında olan genetik ve türevsel benzerliği gölgede bırakması farklılıkları yapay şekilde 

derinleştirmek amacı taşımaktaydı. Bağımsızlık kazanmış Azerbaycan’da Latin alfabesine geçit 

Türkçülük ve ortak Türkçe düşüncesinin gerçekleştirilmesine hizmet bağlamında sosyal olay olarak 

tarihe geçti. Doğal olarak alfabe değişimi lengüistik etken olarak fonetik birimde de değişimlere – 

bazı imla ve anlam kurallarının yenilenmesine götürdü. Latin alfabesi yeni Azerbaycan alfabesinde 

apostrofun kaldırılması bazı Arap kökenli sözlerin imla ve söyleyişinde (fe’l – feil/fiil, şe’r – 

şeir/şiir, me’lum – melum/malum vs.) değişimlere neden oldu. Gerçi bu değişimler toplum 

tarafından pek normal karşılanmadı ve günümüze kadar süren tartışmalara neden oldu. Azerbaycan 

dilinde apostrof işaretinin kaldırılması mı, ya kalması mı daha uygundu? Dilimizin imla kurallarının 

belirlenmesinde tarihi-geleneksel, yoksa ses ilkelerine önem vermek daha doğrudur? Apostrofu geri 

getirmek gerekli midir? Bu türden sorular bugün de toplumda tartışmaların, bilim camiasındaysa 

alevli fikir alışverişlerinin nedeni olarak güncelliğini kaybetmemektedir. Konunun tarihine göz 

atalım. 1922 yılında Latin alfabesine geçiş (1929 yılına kadar Arap alfabesiyle paralel 

kullanılmıştır) sırasında apostrof işaretinin alfabeye girmesi “Arapçadan alınmış ayn (e) ve hemze 

(h) ile yazılan bazı sözlerin yeni alfabede söyleyiş ve yazısını düzeltmek” (İA, 71) işlevine 

dayanmıştı. 1939 yılında Latin alfabesinden Kiril alfabesine geçince de bu işaret aynı amacıyla 

alfabemizde kaldı. Sovyet döneminde Kiril alfabesiyle yayımlanmış sonuncu Azerbaycan Dilinin 

İmla Kılavuzu’nda (1975) böyle sözlerin sayısı yeterince kadardır. Bu sözlerin Arap kökenli 

olduğuna dikkat edersek, özel sözlüklerdeki sayısı ilgimizi çekmektedir: “Arap ve Fars Sözleri 

Sözlüğü’nde 550 apostroflu Arapça söz ve izafeler yer almaktadır” (Rüstem). Türk dillerinin tarihi 

gelişimi, gramer ve ses yapısıyla hiçbir ilgisi olmayan bu işaretin dilimizde ve imla kurallarında 

kalışı, oysa bilimsel açıdan doğru değildir, bu bir türlü kalıntı niteliği taşıyordu. Genetik ve türevsel 

açıdan tam farklı bir dil ve o dile ait yazı siteminin özelliklerine dayanarak (konu Arap alfabesinde 

ayn ve hemzeyle yazılan sözlerdir) Azerbaycan dilinde imla kurallarının belirlenmesi gerekliliği, 

genelde sesle gerekçesiyle ilgilendirilirdi. Bu zaman apostrof işaretinin seslenme özgülüğü göz 

önünde bulundurulmaktaydı. Belirtmek gerekir ki, değişik dillerdeki etkisine bağlı olarak apostrof 

duygu işaretleri sistemine, ya da diaktrik işaretlere ait edilir. Örneğin, Türk dilinde apostrof (kesme 

işareti) özel isimlerin köklerden ayırmak için (Eda’nın evi), sözden düşen bir harfi belirtmek için 

(n’olur = ne olur, na’aptın = ne yaptın),   ekiyle kelime kökünün sınırlarını seçmek (ödev’ini yaptın 

mı?) kullanılır.  Azerbaycan dilinde uygulanan apostrof işareti sesleniş açısından iki işlevi 

taşımaktaydı: ünlülerden sonra, ünsüzlerden önce konunca, bu ünlü sesin uzun söylenilmesini 

belirtiyor, ünsüzlerden sonra, ünlüden önce konuncaysa, ünsüzü ünlüden ayırmakla bu ünsüzü daha 

net söylenmesine olanak sağlıyor, hece oluşturma işlevini yapıyordu. Bu özelliklere dikkat etmekle, 

yeni imla kurallarının uygulanması sırasında apostrofun kaldırılması kararı birkaç ilkeye göre doğru 

bulunmaktadır. Önce doğası açısından Azerbaycan dilindeki ünlü fonemler sıradan niteliklidir, yani 

dilimizde ayrıca alınama uzun veya kısa ünlü sesler yoktur. Fakat bazı alınma sözlerin söylenişine 

uygun, ünlü sesler geleneksel olarak uzun söylenilir: [a:lim], [a:dil], [ma:liyye], [müra:ciet], 

[Fa:time], [mi:ras], [müna:qişe], [müba:hise], [mo:ize], [mu:nis], [mü:rid], [qeri:ne] vs. 

Uygunsuzluk ve mantıksızlık da zaten bu zaman ortaya çıkmaktaydı: uzun [a:], [i:], [u:], [ü:], [o:] 

seslerin yazılışında hiçbir özel işaret kullanılmadığı durumda, [e:], [e:], [ö:] ünlülerinin uzun 

söylenişini belirtmek için özel işaretler kullanılmaktaydı: mö’teber [mö:teber] (saygın), mö’terize 

[mö:terize] (parantez), Re’na [Re:na], me’den [me:den] (maden), ve’d [ve:d], e’lan [e:lan], 

e’tiqad [e:tiqad], e’timad [e:timad], me’yar [me:yar] (kriter), mö’min [mö:min] vs. oysa imla 

kuralları sistem nitelikli olmalı ve genelleştirici işlev taşımalıdır. Hece oluşturma işlevinin ünlülere 

ait olduğu dilimizde ünsüz seslerin ayrımı da Azerbaycan dilinin doğasında zıttır. Öte yandan ortak 

dil ve ortak alfabe fikirlerinin gündeme geldiği, kardeş Türkiye’yle siyasal-kültürel ilişkilerin 
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kurulduğu ve sağlamlaştığı bir dönemde Latin alfabesine geçiş yazılı miras ve yazı kültürü 

açısından ne kadar ortaklık umudu verse de, her iki dilde (Türk ve Azerbaycan dilleri söz 

konusudur) eskiden beri kullanılan Arap sözlerinin farklı yazılışı ve bu amaçla apostrof işaretinin 

alfabeye alınması bu ortaklığa engel olan zararlı etken olarak görülmekteydi. Konuyla ilgili 

Azerbaycan toplumu ve bilim camiasında yapılan tartışma ve fikir alışverişleri apostrof işaretinden 

vazgeçilmesiyle sonuçlandı.  Bağımsızlık döneminde Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 5 

Ağustos 2004 tarihli kararıyla onaylanmış yeni kurallara dayanarak “Azerbaycan Dilinin İmla 

Kılavuzu” (Lider, 2004) yayımlandı. Kılavuzu düzenleyen ve önsöz yazarı Prof.Dr.A.Ahundov yeni 

baskıdaki değişimlere dikkat çekerek yazıyordu: “Bilindiği gibi büyük ve temelli tartışmalar sonrası 

Azerbaycan dilinin Latin alfabesine apostrof (’) işareti alınmamıştır ve bu yüzden de Azerbaycan 

dilinin imla kurallarında da apostrofla ilgili bölme yoktur. Doğal olarak kılavuz düzenlendiği sırada 

bu dikkate alınmış ve Kiril alfabesinde apostrofla yazılan sözler apostrofsuz verilmiştir” (İmla 

Kılavuzu, 6). Fakat apostrofun bu şekilde kaldırılması tartışmalara son vermekle kalmadı, tam tersi, 

yeni tartışmaların çıkmasına neden oldu. Şöyle ki apostrofun dilimize uygulanması bir tek ayn ve 

hemzeyle yazılan Arap sözlerinin yazılışıyla kalmıyordu. Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi’nde 

apostrof hakkında bilgide yazıyor: “Apostrof, genelde Arap dillerindeki bazı kişi adlarının 

(d’Annunsio, d’Artanyan, o’Neyl) yazılışında kullanılmaktadır” (ASE, 375). Yeni tartışmalarda 

seslenen fikirler, genelde böyleydi: apostrofun dilden tam kaldırılması ya bazı sözlerin yazılışının 

değiştirilmesi daha mı doğru olurdu? Genel olaraksa apostrofun tam kaldırılması acele kabul 

edilmiş karar değil miydi? Apostrofun dilimizde kalması yanlıları imla ve söylenişin aynı oluşunun 

yanlışlığı, Arap kökenli sözlerin anlam özelliklerinin tahrif edilişi ihtimalinin artması, klasik 

edebiyatımızın okunuşu, anlaşılması ve yayımı alanında sorunların ortaya çıkışının kaçınılmazlığı 

konumundalardı. Genel olaraksa, dilde radikal değişimlerin zararlı etkisi, tutuculuğun verdiği 

kuşaklararası miras ilkesine sadakatin önemi konusu burada da öne çıkmaktadır: “Eğer imlada 

seslenme kuralları egemen olacaksa, o zaman seslenme söyleyiş sözlüğü ne içindir?”… Sözlerin 

leksik-semantik açıdan anlam farklarının belirlenmesinde, amorfların yazılışında, bu sözlerin net 

seslenilmesinde apostrof önemli yardımcı araçtır”(Rüstem). Tüm bunların neden olduğu tartışmalar 

günümüzde de sürmektedir. Umarız ki yeni imla kılavuzunda rasyonel yaklaşım ve bilimsel yolla 

bu konulara ışık tutulacak ve fikir ayrılığına son konulacaktır. 

Bağımsızlık döneminde Azerbaycan yazı dilinin fonetik biriminde yapılan değişimlerin bir 

kısmı da alınmaların benimsenmesiyle ilgilidir. Bilindiği gibi her bir dilde alınmaların benimseyişi 

sürecinin önemli koşullarından biri de bu leksemlerin fonetik benimsenme sürecinden geçişidir. Bu 

yolla yabancı dil ögeleri girdiği dilde işleklik kazanır, bu dilin seslenme koşullarına uygunlaşır. 

Aksi durumda kabul edildiği dilin uyumunu bozan alınmaların istikrarı ve geldiği dilde vatandaşlık 

hukuku kazanması zorlaşır. Sovyet İmparatorluğu döneminde Azerbaycan diline Avrupa kökenli 

alınmaların, hemen hemen hepsi Rus dili aracılığıyla geçtiğinden, genel olarak bu sözlerin fonetik 

özelliklerine dikkat edilirdi. Yani, alınmalar kökence farklı olsa da, onların ses içeriği ilk aşamada 

Rus diline uygunlaştırılırdı. Bu yüzden de dilimize girerken bu leksemlere Rus sözlerine olan 

kriterlerle yaklaşılır, Rus sözlerinin fonetik benimseyiş ilkelerine dikkat edilirdi. Örneğin bu 

dönemde dilimize girmiş bazı alınma sözlerin yazılışındaki değişik varyantlar (kompyuter – 

kompüter/bilgisayar) imla kurallarının dilin içyapısına uygun şekilde sabitlenmesini yansıtmaktadır. 

Rusçadaki ю harfinin bulunduğu sözün dilimize kopyalanırken kompyuter şeklinde yazılışı (İmla 

Kılavuzu, 2004) dilimizin fonetik ve fonematik yapı kurallarına uymadığından (Azerbaycan dilinde 

diftong (çift ses) yoktur, dilimizin ses yapısı monoftong (tek ses) seslerdefn oluşmaktadır 

(Demirçizade, 37) sonraki baskıda (İmla Kılavuzu, 2013) bu sözün yazılışı kompüter olarak 

sabitleşti.  

Bağımsızlık döneminde yazı dilimizde fonetik birimin durumunu özetleyen durumlardan 

biri, belki de en önemlisi İmla Kılavuzu’nun baskısıyla ilgilidir. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet 

Dili Hakkında yasasa göre İmla Kılavuzu en geç beş yıl arayla yeniden basılmalıdır. Bu kılavuzu 

geliştirmek gerekçesinden görülür, çünkü İmla Kılavuzu, her şeyden önce, dilimizde, onun en 

hassas ve değişimlere açık olan leksik katında yapılan değişme ve yenileşme sürecini 

yansıtmaktadır. Bağımsızlık döneminde sosyal-siyasal, bilimsel-kültürel ilişkilerin sıkılaştırılması, 



www.iksad.org.tr İKSAD   www.zaferkongresi.org   

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 

328 

bağımsız devletçilik ortamında dünyaya entegrasyon fırsatlarının keskin artışı dile yeni sözlerin 

toplu akımına neden oldu. Dile yeni giren sözlerin doğru söylenişi ve yazılış kurallarının 

belirlenmesi İmla Kılavuzu’nun güncellenmesini şartlandırır. Bu hem de İmla Kılavuzu’nun 

geliştirilmesi kılavuzun değişik baskılarında görülen tartışmaların ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. 

“Sözlüğün 2004 ve 20013 yılı baskılarında –vari ekinin, metafora, profilaktoriya, sanatoriya, 

antena, cefengiyat, alğı-satqı vs. gibi sözlerin değişik yazılışı; tehkiye, tövsiye gibi sözler tek y ile 

yazıldığı -iyyat, -iyyet, -iyye ekleriyle yapılan Arap kökenli sözlerin çoğu zaman iki y ile yazılması; 

apostrof işaretinin kaldırılması sonrası süret, cüret, mesul, heyet, meşel, vüset, Kenan, Senan, Mesud 

türünden sözlerin yeni satıra değişik şekilde (örneğin, hem sür-et, hem de sü-ret şeklinde) geçişi 

çelişkilere örnek olabilir. Bu türden çelişkilerin bilimsel tartışmalara dayanarak ortadan 

kaldırılması, tabii ki çok gereklidir” (Kazımoğlu-İmanov, 07.05.2018). 

Bağımsızlık döneminin fonetik biriminde yapılan değişimlerin bir kısmı da Türk dilinin 

dilimize artan etkisiyle açıklanabilir. İmla biriminde tarihi-geleneksel ilkeye yaklaşımda bazı farklar 

da fonetik birimler sürecine Türk dilinin etkisinin göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Son 

dönemde dilimizde çift y ile yazılan edebiyyat, meneviyyat türünden Arap sözlerinin tek y ile 

edebiyat, meneviyat – yazılmasıyla ilgili yapılan tartışmalar bunun kanıtıdır. Yeni imla projesinde 

bu sorunun çözümünü aşağıdaki şekilde gerçekleştirmek düşünülüyor: “Önceki imla kılavuzunda 

çift y ünsüzüyle yazılan -iyyat, -iyyet, -iyye ekli sözler Azerbaycan dilinin fonetik kurallarına zıt 

olması ve tek [y]  ile söylenmesi dikkate alınmakla tek y ile yazılmalıdır. Örneğin,  cerrahiyye - 

cerrahiye, dövriyye - dövriye, edebiyyat - edebiyat, fealiyyet – fealiyet, maliyye - maliye, üslubiyyat 

– üslubiyat vs. Söz kökünde çift y olan qeyyum, seyyah, seyyar, seyyare, teyyar gibi alınmalar

istisnadır. Ehtiyat, mersiye, saniye, tehkiye, terbiye, teziye, tövsiye gibi sözler şimdiye kadar tek y ile

yazılmıştır ve onların yazılışı olduğu gibi kalmaktadır” (Gaziyeva). Fakat toplumun konuya tepkisi

tek taraflı olmadığından, projenin kaderinin nasıl olacağını önceden söylemek çok zordur.

Kanımızca öneriye karşı çıkan dil uzmanlarının önemli kanıt olarak gösterdikleri savı onaylamamak

imkânsızdır: “Kimsenin çift y’den birini kaldırmakla divan edebiyatımıza divan tutma hakkın yok.

Bu bağlamda da son iki yüzyılın ünlü edebiyat adamlarımızın eserlerinin “imla” düzenlemesine

uğratsın. Bunu söyleyince ısrarla güya edebi eserler, klasiklerin eserleri yayımlanınca hiçbir

düzenlenmeye tabi tutulmayacağını iddia ediyorlar. Peki, o zaman imla kargaşasından kurtulmak

mümkün olacak mı? ...Mükemmel şekillenmiş, gelişmiş ve yazı dili düzeyinde her açıdan eskiden

beri doğrulanmış dilde, dil gramerinde kısa zaman sürecinde sık sık değişimlere izin vermek pek

doğru değildir. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri de kendi devlet dillerine yaklaşımda zaten böylesine

bir konuma dayanarak belirli bir tutuculuk sergilemekteler”(Gasımoğlu).

Bağımsızlık yıllarında Azerbaycan’ın dünya ülkeleriyle direk ilişkiler kurması da dilimize 

direk, aracısız şekilde girmesine fırsat sağladı. Bu kendi başına olumlu durum olsa da, imla ve 

sesleniş açısından bazı sorunlara yol açmış oldu. Değişik yapılı dillerin farklı fonomorfoloji yapıya, 

imla ve söyleyiş özelliklerine sahip olması bu dillerden aldığımız sözlerin transkripsiyon sorununun 

gündeme getirdi. “Değişik bilim alanlarına ait terminoloji sözlüklerin incelenmesi sırasında son 

dönem İngilizceden alınmaların hızla artışı görülmektedir. Fakat dilin yapısal açıdan farlılığı 

İngilizceden alınma terimlerin unifikasyonuna özellikle dikkat etmek gerekir” (Rzayeva, 63).    

Bağımsızlık dönemi yazı dilimizin fonetik birim sürecinde en çok tartışma çıkaran 

konulardan biri de bu alınma kökenli özel isimlerin ve birleşik adların yazılışı ve söylenmesiyle 

ilgilidir. Bunların dilimizde birim düzeyinde standartlaştırılması ve kodifikasyonu daha karışık 

süreç olup bazı durumlara dikkat edilmesini zorunlu yapıyor. Yeni dönemi özetleyen eğilim – 

İngiliz ve Türk dillerinin dilimize etki alanının büyümesi genel olarak fonetik birimde, imla ve 

sesleniş kurallarında sabitleşme ve genellemeyle ilgili sorunların çözümünü gündeme getirmektedir. 

İngilizceden transkripsiyon ve transliterasyon konuları sayesinde dilimize halen boşluklar 

görülmektedir; bağımsızlık sonrası dilimize girmiş bazı neolojizmin yazılışı bağımsızlığımızın ilk 

yıllarında olduğu gibi, bugün de tartışma çıkarmaktadır. Bu sözlerin değişik şekilde yazılışı, kitle 

iletişim araçları dilinde, basın sayfalarında, hatta ders kitaplarında bile farklı şekillerde yazılışı 

onların orijinalde olduğu gibi aynen kalması, yoksa dilimizin imlasına uydurulmasıyla ilgili bugün 

de durmayan tartışma konusu olarak kalmaktadır. Bazıları dilimizde günlük kullanılan bu türden 
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alınma leksemleri uluslararası terimler olduğuna dikkat ederek, aynen kalması fikrini tutmaktalar. 

Onlar konumlarını küreselleşen dünyaya ayak uydurma sürecinde her gün artan teknoloji gelişimin 

talebi, tarama sistemlerinin kullanım kolaylığını, uluslararası bilişim ağlarına katılma engelinin 

kalkmasına bağlıyor ve dünya pratiğine dayanıyorlar (Konuyla ilgili Türkiye örneğine başvuranların 

sayı da yeterince kadardır). Karşı konumdan seslenenlerse her iki dilin içyapısı niteliklerinin 

korunması için yazı dili birimlerinin istikrarının gerektiğini söylüyorlar. Konu şu ki Facebook, 

whatsapp, instaqram, twitter gibi kelimelerin kaynak dilde olduğu gibi yazılışı ve söylenişi 

Azerbaycan dilini imla ülkelerine ve bu ilkelere dayanan imla kurallarına uygun olmadığından, 

dilimizin hem imla, hem de söyleniş birimlerini tahrif ediyor. Bilindiği gibi, Azerbaycan dili 

fonografik yazı sistemine ait dildir ve bu yazı sistemi “bir ses, bir işaret” ilkesi üzerinde 

kurulmuştur. Değer sözle, söz kaynak olduğu gibi, facebook şeklinde yazılsa, söylenişi [feysbuk] 

değil, [facebok] şeklinde olmalıdır (Azerbaycan dilinde c harfi yalnız bir sesi – [c] sesini belirtiyor, 

aynı fikri a ve o harfi ve sesi hakkında da söyleyebiliriz). Yabancı dil bilmeyen, sözün anlamından 

habersiz olan kişinin bu veya diğer sözü konuştuğu dilin kurallarına dayanarak değil, kabul edilmiş 

şekilde okumak (veya yazmak) hakkında hiçbir fikri olmayabilir. Bu zaman ortaya çıkan yanlışlık 

ve mantıksızlık nasıl kabul edilebilir? Dilimizde bu türden olgular yıllardan beri görülmektedir. 

Örneğin, Coca Cola Azerbaycan dilinde olduğu gibi yazılması yanında, İngiliz söyleyişinde de 

[koka-kola] okunur ve bu durum sözün uluslararası marka olmasıyla ilgilidir. Bunun temelsiz bir 

yaklaşım olduğu düşüncesindeyiz, çünkü istisnalar üzerinde kurulan birim sürecinden ve dil 

istikrarından söz edilemez. Diğer taraftan, dilin sistem özelliği aynı kategoriden olan sözlerin 

yazılışına ait üniversal kuralların belirlenmesini gerektirir. Peugeot sözü dilimizde Pejo olarak 

yazılır. Aksi halde, yabancı dil bilmeyen, özgü ses birleşmesinin hangi sesi ifade ettiğinden habersiz 

olan sıradan vatandaş (hatta uzaman da) için söz anlaşılmaz ve okunması imkânsız olan tekerleme 

gibi kalacak ve bunun için onu kınamak imkânsızdır. “Bu durumda biz BMT,YUNESKO gibi adları 

da İngilizce yazmamız gerekir. Bazen resmi yazışmalarda özel duruma getirilmiş ve yaygın 

kullanılan yabancı markalar olduğu gibi yazılır, ama basında böyle gidemez tabii”( Mecit). 

Bu gibi sorular konunun resmi şekilde çözülmesini gerektirirdi. 2015 yılında Bakanlar 

Kurulu Terminoloji Komisyonu sosyal medya ve tarayıcıların adlarının yazılış kurallarını açıkladı: 

“Tırnak içinde verilenler sözlerin orijinal, tırnaksız verilenlerse Azerbaycan dilinde yazılış şeklidir: 

"skype" – skayp, "site" – sayt, "provider" – provayder, "facebook" – feysbuk, "twitter" – tvitter, 

"instagram" – instaqram, "e-mail" – imeyl, "youtube" – yutub, "messenger" – mesencer, 

"whatsapp" – votsap, "line" – layn, "viber" – vayber, "google" – quql, "yandex" – yandeks, "wi-fi" – 

vayfay” (metbuat.az)”. Fakat fiili olarak varyantlılık yine de vardır ve onun neden olduğu karışıklık 

halen şaşkınlık çıkarmaktadır; aynı sözün şirket adıysa, Facebook, internet alan adıysa, 

facebook.com, sosyal medya adı olarak kullanılıyorsa feysbuk şeklinde yazılışı hiç de hoş değildir.  

İmla kuralları yanında, söyleniş birimindeki değişkenlik de dönemin yazı dilinde fonetik 

birimin durumunu özetlemektedir. Bu ilk olarak araştırılan dönemde Azerbaycan diline girmiş çok 

sayıda alınmaların Azerbaycan dilinin ses yapısı açısından farklı (seslerin yerleşmesi, heceleme, 

vurgu) özelliklere sahip olmasıyla ilgilidir. Bunlara dikkat etmekle sözlerin yazı dili düzeyinde 

standartlaşması söyleyiş biriminin önemli talebi hesap edilmektedir. Öte yandan fonetik birime 

uyulması konusuna da güncel sorunlardan biri olarak özen gösterilmesi gerekir. Konuşma sürecinin 

özgürlüğü ve farlılığını dikkate alırsak, bu sürecin birim çerçevesinden çıkmamasını denetlemek 

daha zordur. Bağımsızlık döneminde kardeş Türkiye’yle ilişkilerin sıkılaştırılması, Türk televizyon 

kanallarının Azerbaycan’da yayını ve kitle tarafından izlenmesi Türk dilinin yaygınlaşması yanında, 

Türk söylenişinin dilimize etkisini de kuvvetlendirir. Sonuçta ortak kelimelerin Türk varyantında 

söylenişi – [pendir] // [penir], [filan] // [falan] özellikle dikkat çekmektedir. Öte yandan Türk 

dilinin etkisiyle birçok sözlerin vurgusu değiştirilerek söylenmesi olgusu da yaygınlaşmaktadır; 

örneğin, [İstanbu`l] yerine [İsta`nbul], [marka`] yerine [ma`rka], [İzmi`r]  yerine [İ`zmir], 

[ayaggabı`] yerine [aya`kkabı] vs. (Sunduğumuz birim hataları son iki yılda Azerbaycan televizyon 

ve radyosunda sunucu ve iletişimcilerin konuşmasının denetimi sırasında derlenmiştir). Oysa 

Azerbaycan dilindeki vurgu değişmeyen vurgu olarak, sözün son hecesine düşmektedir ve Türk 

kökenli sözlerin hepsinde (birkaç istisna var tabii), alınmaların da bir kısmına yansımaktadır. 
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Sonuç 

Bağımsızlık döneminde Azerbaycan yazı dilinin diğer düzeyinde olduğu gibi, fonetik 

sistemde de yapılan değişimler hem imla, hem de söyleniş kurallarında yenilenme ve netleştirilme 

yapılmasını gerektirir. Fonetik birimin kodifikasyon süreci sırasında reformların yapılmasının 

gerekliliği yanında, geleneğe bağlılık konusuna da dikkat edilir ve bu sırada bazı tartışmalar ortaya 

çıkmaktadır. Bu dönemde fonetik düzeyde birim ve standartlaşmanın sürekli gelişimi yanında, 

birim hatası durumları da gözlemlenmektedir. Fonetik birim sürecinde sabitleşme sorunu ve onun 

çözüm yollarının sık sık gündeme gelmesi Azerbaycan yazı dilinin bağımsızlık sonrası manzarasını 

özetleyen önemli yönlerden biri olarak değerlendirilebilir. Özellikle dile yeni giren sözlerin doğru 

söylenişi ve doğru yazılışının belirlenmesi dilciliğimizin ertelenemez görevlerinden birine 

dönüşmektedir.   
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İKONOGRAFİ VE İKONOLOJİ YÖNTEMİNE GÖRE GÜLSÜN 

KARAMUSTAFA’NIN “ÖRTÜLÜ MEDENİYET” VE KAPICI 

DAİRESİ” ADLI ESERLERİNİN ANALİZİ 

Cansu ÇELEBİ EROL 

Araş.Gör.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi 

Özet 

Araştırmada Erwin Panofsky tarafından geliştirilmiş olan, üç aşamalı “İkonografik ve İkonolojik 

Sanat Eleştirisi” yönteminin yanı sıra görsel göstergebilimsel yöntemlerden de yararlanılarak 

Gülsün Karamustafa’nın “Örtülü Medeniyet” ve Kapıcı Dairesi” adlı eserleri analiz edilmiştir. 

Gülsün Karamustafa 1980’ lerden itibaren Türkiye’de yeni bir sanatsal dil haline gelen çağdaş sanat 

hareketinin gelişmesine yaptığına katkılardan ötürü önemli bir figürdür. Özellikle 80’li yılların 

politik ve kültürel durumunu geniş, kapsamlı ve yoğun bir biçimde yansıtan çalışmalarıyla 

bilinmektedir. Sanatçı, yaşamı boyunca deneyimlemek durumunda kaldığı göç olgusunu, bu göç 

sürecinde yaşadıklarını ve genel olarak göçün neden olduğu sonuçları aidiyet, kimlik ve evrensellik 

konuları bağlamında eserlerine taşımıştır. Özellikle seksenlerin başında kırsaldan kentlere akan 

büyük göç hareketine eşlik eden derin ölçekli değişimlerin ve göçle gelen insanların kentsel yaşama 

entegre olma çabalarıyla oluşan kültürel geçiş deneyimlerinin ortaya çıkardığı “arabesk” 

kavramının eserlerinde yer bulduğu görülmektedir. Eserlerin analizi süreci doğal anlam (olgusal, 

ifadesel anlam), uzlaşmalı anlam (ikincil anlam) ve içsel anlam (içerik) alt başlıklarından 

oluşmaktadır. Sanatçı söz konusu iki eserinde de köyden kente doğru yönelen insan hareketlerinin 

neden olduğu travmatik yaşantıları ve kırsal yöre insanının kendi kültürünü şehir kültürüyle 

bütünleştirmeye çalışırken ortaya çıkardığı yeni ve melez kültürü konu edinmiştir. Bu bağlamda 

sanatçı ve işlediği konu hakkında bir art-alan ve art-zaman araştırması yapılarak resim düz anlamsal 

açıdan irdelenmiş devamında ise yan anlamsal inceleme yapılarak analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Çağdaş sanat, Eser analizi, İkonoloji, İkonografi, Gülsün Karamustafa. 

1. GİRİŞ

Uygarlık tarihinin başlangıcından günümüze değin devamlı olarak yapılan sanat eylemi çeşitli

eserler üzerinden görünür kılınmıştır. Özellikle görsel sanatlar alanında üretilmiş eserlerin

izleyiciler tarafından anlaşılabilmesi için birçok yöntem üzerinde çalışıldığı görülmektedir. Eser

analizi yapma amacıyla geliştirilmiş metotlara bakıldığında sanat yapıtının çeşitli boyutlarla ele

alındığı anlaşılmaktadır. Çünkü sanat doğası gereği oluşturulduğu dönemin kültürel, ekonomik,

siyasal ve sosyolojik özelliklerini taşıyan ve bu özellikleri sanatçının kişisel tavrıyla birleştirerek

görünür kılan bir yapıdadır.

Sanatçıların eserlerini analiz etmek için uygulanan önemli metotlardan biri olan Erwin Panofsky’in

“İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yöntemi, hocası Heinrich Wölfflin’in sanat yapıtının

biçimsel çözümlemesi için geliştirdiği fikre karşıt olarak, eseri, biçim konu ve içerik açısından

inceleyen ve günümüz sanat tarihi yönteminin temelini teşkil eden, üçlü inceleme düzeyine göre

tasarlanmıştır (Akyürek, 1995: 12). Söz konusu inceleme; ön-ikonografik inceleme yapılarak

ulaşılan doğal anlam, ikonografik tanımlama yapılarak ulaşılan uzlaşmalı anlam ve yapıtın içeriğine

bakılarak varılan içsel anlam katmanlarından oluşmaktadır. Bu anlam katmanlarına daha derinden

bakıldığında; ön ikonografik incelemenin bir yapıtta görülen biçimlerin tanınan nesnelere

benzetilerek, bu biçimler arasındaki ilişkileri belirterek, yani bu biçimlerin hangi hareketler içinde

olduğunu saptayarak olgusal ve ifadesel anlamın elde edildiği bir süreç olduğu görülmektedir

(Cömert, 2008: 15).  Panofsky, ikinci inceleme aşamasını “ikonografik tanımlama” olarak

adlandırır. Bu, sanat yapıtında betimlenmiş olan biçimlerle, tema ve kavramlar arasında bir bağ

kurulması, imgelerin çözümlenerek öykü ve alegorilerin saptanmasıdır” (Akyürek, 1995: 12).

Panofsky, eserin ilk bakışta kapalı kalan ve gündelik pratik deneyimlerimizle açıklayamadığımız bu

anlamına “Uzlaşmalı Anlam” demiştir. Bu anlamı bulmak için gündelik pratik deneylerimizin
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dışına çıkmak ve onları başka bilgilerle tamamlamak gerekir (Cömert, 2008: 16). Genel olarak 

biçime karşı içerikten söz etmek, uzlaşımsal konu alanını, yani sanatsal motiflerle anlatılan doğal 

konunun alanına karşıt, imgeler, öyküler ve alegorilerle dile getirilmiş belirli tema ya da kavramlar 

dünyasını anlamaktır. Dolayısıyla doğru bir ikonografik çözümleme için imgelerin doğru 

tanımlanması gerekir (Panofsky, 1995: 29). Üçüncü inceleme aşaması ise “ikonolojik 

tanımlama”dır ve yöntemin en üst aşamasıdır. Panofsky buna sanat yapıtının “içeriği” demektedir. 

O’na göre bu aşamada, sanat yapıtının oluştuğu dönemdeki kültürel nitelikler, sanatçının kişiliği ve 

bu ortamda doğan yapıtın içerdiği “anlam” irdelenmelidir (Akyürek, 1995: 13). Cömert (2008: 

18)’e göre; bir resim eserinin içeriği ya da asıl anlamı, bir ulusun, bir dönemin, bir sınıfın, bir dinsel 

veya felsefi anlayışın, bir sanatçı kişiliği tarafından irdelenerek ve sanatçının bir eserde 

yoğunlaşmış temel davranışını belirten temel değerlendirmenin yapılması, insanlığın ulaştığı 

düşünce ve beğeni aşamasındaki yerinin belirlenmesi, yani gerçek anlamda algılanıp, estetik bir 

bütünlük içinde yaşanılması, insanın öteki etkinlikleriyle uyum içinde bir ilişkiye sokulması için 

uygulanan işleme ikonolojik yorum adı verilir. O halde, ikonografi ne kadar çözümlemeye 

dayanıyorsa, ikonoloji de o kadar birleştirme yöntemine dayanmaktadır. 

Çeşitli sanat yaklaşımlarının görünür kılındığı sanat eserlerinin anlaşılması çok boyutlu ve zorlu bir 

süreci gerektirmektedir. Özellikle sanat eğitimi süresince öğrencilerin çok yönlü eğitilmesini 

mümkün kılabilecek, verimli ve etkili eğitim-öğretim yaşantıları sağlayabilecek bir disiplin olarak 

sanat eleştirisi yöntemlerinin eğitim sürecinde aktif şekilde yer alması gereklidir. Öğrenciler sanat 

eleştirisi yaparak elde edecekleri değerli kazanımlarla eleştirel bir bakış açısı kazanabilecek ve 

görsel okuryazarlık becerisine erişmiş olacaktır. Ancak eleştirinin doğru bir şekilde yapılabilmesi 

elde edilecek olumlu kazanımlar için çok önemlidir. Bu nedenle eser eleştirisi yapmak için 

geliştirmiş yöntemlerin doğru öğrenilmesi ve daha çok eser üzerinde uygulanması gereklidir.  

Araştırmaya konu olan sanatçı Gülsün Karamustafa, 1946 yılında Ankara'da doğmuştur. İstanbul 

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimini tamamlamıştır. Sanatçı, 1980’ lerden itibaren 

Türkiye’de yeni bir sanatsal dil haline gelen çağdaş sanat hareketinin gelişmesine yaptığına 

katkılardan ötürü önemli bir figürdür.  

Gülsün Karamustafa yaşamı boyunca deneyimlemek durumunda kaldığı göç olgusunu, bu göç 

sürecinde yaşadıklarını ve genel olarak göçün neden olduğu sonuçları aidiyet, kimlik ve evrensellik 

konuları bağlamında eserlerine taşımıştır (Çalışkan, 2019: 98). Barbara Heınrıch Karamustafa ile 

ilgili olarak şunları da söylemektedir: “Büyük olasılıkla başka hiçbir Türk sanatçının külliyatı 80’li 

yılların politik ve kültürel durumunu Gülsün Karamustafa’nın ki gibi geniş, kapsamlı ve yoğun 

biçimde yansıtmamaktadır. Sanatçı – o zaman yerel, bugün küresel- toplumsal bağlamlar üzerinde 

durmaktadır ve başlıca teması “göç” olarak nitelendirilebilir.” (Heınrıch, 2007: 45). Sanatçı; köyden 

kente doğru yönelen insan hareketlerinin neden olduğu travmatik yaşantıları, göçmenlerin dramını, 

göçebe yaşayan insanların görüntülerini filmlerle, kitsch malzemelerle görünür kılarken eser, mekan 

ve eşyayı eklektik bir yapıyla bir araya getirmiştir. 

Sanatçının erken dönem resimlerinden olan Örtülü Medeniyet ve Kapıcı Dairesi adlı eserlerinde; 

etrafında gözlemlediği kültür karmaşasını resmederken, gözlem alanına 1980’lerde kötü ve yoz 

beğeniyi geniş anlamıyla kapsayan “kitsch” girer.  O dönemde bize yabancı olan kitsch kavramını 

tanımlamak için eleştirel anlamda “arabesk” olgusu kullanılır.  Karamustafa’nın 1980’lerdeki 

işlerinin “malzemesini”, büyük şehirlerde iş bulmak amacıyla akın eden kırsal yöre insanın kendi 

kültürünü şehir kültürüyle bütünleştirmeye çalışırken ortaya çıkardığı yeni kültür oluşturur.  

Dönemin entelektüellerinin ve diğer sanatçılarının aksine Gülsün Karamustafa yapıtlarında kitsch 

olgusunu bir yorum getirmeden, gerçek hayatta olduğu gibi ironik bir şekilde sergiler.  Tarafsız 

kalmaya özen gösterir, yorumu izleyiciye bırakır.  Amacı  içinde yaşadığı dönemin, hızlı değişimin 

ruhunu yansıtmaktır.   

2. YÖNTEM 

Araştırmada Erwin Panofsky tarafından geliştirilmiş olan, üç aşamalı “İkonografik ve İkonolojik 

Sanat Eleştirisi” yönteminin yanı sıra görsel göstergebilimsel yöntemlerden de yararlanılarak 

Gülsün Karamustafa’nın “Örtülü Medeniyet” ve Kapıcı Dairesi” adlı eserleri analiz edilmiştir. 

“İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi” yöntemi doğal anlam (olgusal, ifadesel anlam), 
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uzlaşmalı anlam (ikincil anlam) ve içsel anlam (içerik) alt başlıklarından oluşmaktadır. 

Panofsky’nin yöntemi, sanat ve sanat eğitimi alanlarında geçerliliği kabul görmüş ve günümüzde de 

kullanılmaya devam eden bir metottur.  

3. BULGULAR

3.1. Örtülü Medeniyet adlı eserin analizi

3.1.1. Doğal Anlam, Olgusal - İfadesel Anlam) 

Resim 1. Gülsün Karamustafa, Örtülü Medeniyet, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 1976. 

Ön ikonografik inceleme safhasında ve düz anlamsal göstergeler bağlamında, resmin tam ortasına 

konumlanmış bir kadın figürü görülmektedir. Figürün yüzünde herhangi bir ifade yoktur. Bu kadın 

figürü; orta yaşlı, hafif kilolu, beyaz donuk tenlidir. Saçları ise uzun, dalgalı açık kahverenklidir. 

Kollarında ince bilezikler vardır. Figür, yatay sarı çizgilerden oluşan lacivert bir bluz giymiştir. 

Figürün siyah eteğinin üstünde, kırmızı üçgen formda yerleştirilmiş bir örtü resmedilmiştir. Figürün 

çorapları gri renklidir. Figür, gri ve kahverenkli tonlardan oluşan bir koltukta oturmuştur. İç mekana 

yerleştirilmiş figürün etrafında çeşitli evsel nesneler ve bu nesnelerin tümünün üzerinde dantel 

örtüler bulunmaktadır. Koltuğun yanında iki katlı küçük bir sehpa; dantelle örtülmüş, üzerine de 

küçük gri renkli vazo resmedilmiştir. Kadın figürün önünde ki sehpa mavi ve kırmızı dikdörtgen 

desenli örtüyle örtülmüştür. Örtünün üzerinde şekerlik, kasetçalar ve sürahi beyaz dantel örtülerle 

örtülmüştür. Kadın figürün sağında ki mobilya; açık kahverenkli kenarları örtüyle kaplanmış 

üstünde ise dantelle örtülü bir televizyon resmedilmiştir. Televizyonun üstünde kolanya şişesi de 

dantelle süslenmiştir. Kadın figürün sağında ki mobilyada fincanlar dizilmiş, üzeri de beyaz dantelle 

örtülmüştür. Fincanların dizili olduğu mobilyanın üst kısmında ki kahverenkli radyo; nakış işlemeli 

örtülü olarak resmedilmiştir. Radyonun yanında yer alan siyah telefonun üstünde ise nakış işlemeli 

örtüyle resimde yer almaktadır. Figürün arkasında yer alan siyah dikiş makinasının üstü, beyaz 

nakış işlemeli örtüyle resmedilmiştir. Dikiş makinasının altında yeşil ve kırmızı desenli bir örtü 

bulunmaktadır. Resmin arka planında kalan mutfakta; beyaz tabaklar dizilmiş, kahve renkli raflar 

resmedilmiştir. Kahve renkli raflar, beyaz ve mavi renkli örtüyle resmedilmiştir. Rafların önünde 

yer alan siyah tüp, mor ve kırmızı renkli örtüyle kaplanmıştır. Örtünün kenarı beyaz işlemelidir. 

Mutfakta yer alan beyaz buzdolabının üstü de dantelle örtülü olarak resmedilmiştir. Mutfak 

raflarının arka planı koyu mavi, figürün arka planı ise açık mavidir. Mutfak raflarındaki beyaz 

örtüler mavi işlemelidir. Kapı kenarları koyu kahve kontürlüdür. İç mekanda bulunan halının 

desenleri koyu yeşil, mavi, turuncu tonlarındadır. İç mekandaki zeminde beyaz çizgili kahve tonları 

kullanılmıştır. Betimlenen evin orta veya alt gelir grubuna ait olduğu izlenimi uyanmaktadır.  

3.1.2. İkonografik Çözümleme, Uzlaşmalı anlam - İkincil anlam 

Resme ilk baktığımızda resmin merkezinde oturan dantel işleme eylemi gerçekleştiren bir kadın 

imgesi ve etrafında Anadolu kültürüne ait nesneler ile modern yaşama ait nesneler bir arada 

görülmektedir. Kadın figürün etrafındaki radyo, kasetçalar, telefon, dikiş makinası, televizyon ve 

buzdolabı gibi teknolojik aletlerin üstünün örtülmesi ile aslında günümüz modern yaşantımız 

içerisinde geleneklerinden kopamayan insanı anlatmaktadır. Köyden kentte göçün getirdiği kültürel 

farklılık ile toplumda kimlik bulma, modernleşme sancıları bu resimde izleyiciye hissettirilmek  

istenmiştir. Mekanda genel olarak köyden kente getirilen geleneksel değerlerle, kentsel değerlerin iç 

içe geçmesiyle oluşan yeni kültürel bir yapı hakim olmuştur. Kültür karmaşası kiç olgusuna bir 
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yorum getirmeden gerçek hayatta ironik bir şekilde sergilenmeye çalışılmıştır. Buradaki asıl amaç 

değişimi gözler önüne sermektir. 

3.1.3.  İkonolojik Yorum, İçsel anlam – içerik  

Sanatçının “Örtülü Medeniyet” adlı çalışması kültürler arası geçiş ve adaptasyon ilişkisine dair 

önemli bir örnektir. Dantellerle süslenmiş bir göçmen evini izleyiciye aktarırken, yeni oluşan 

değerlerin estetikleştirme çabasını aktarmaktadır. Kendi ifadesiyle insanın makineyi nasıl 

evcilleştirdiği, giydirdiği, donattığı ve kendine ait hale getirdiği görülmektedir.  Sanatçı eserinde 

betimlediği nesneler aracılığı ile, köyden kente göç ile değişen hayatları; hafıza, bellek, anı, kültür 

gibi kavramların yer değiştirmesini ve tüm bunlara bağlı olarak yersiz yurtsuzlaşma olgusu 

izleyiciye aktarmaktadır.  

Sanatçı Örtülü Medeniyet adlı çalışması için şunları söylemektedir.  

“Uzun süredir üstünde kafa yorduğum konu da şu: Türkiye’de korkunç bir kültür karmaşası 

yaşanıyor.  Gün geçmiyor ki yeni kültürel yapılar ortaya çıkıyor.  Yeni üretilen değerler geleneksel 

kültürle iç içe geçmeye başlıyor.  Bir kargaşadır gidiyor ülkemizde.  Bununla ilgili olarak bir 

tablomun oluşumunu şöyle anlatabilirim: Samsun’da bir evde kalıyorduk.  Bir süre sonra banyoda 

durup duran elektrik süpürgesinin üstüne ev sahibesinin özenerek bir örtü dikmiş olduğunu 

şaskınlıkla gördüm.  Herşey örtülüydü evde.  Açıkçası insan makineyi evcilleştiriyor, giydiriyor, 

donatıyordu.  İşte “Örtülü Medeniyet” adlı tablom böyle oluştu.  Kanımca bir olgu yakalamıştım ve 

onu işlemiştim.  Tüm bu olguları sergilemek, varlığını duyurmak isteğindeydim.”  (Antmen, 2013: 

104). 

3.2.Kapıcı Dairesi adlı eser analizi  

 
Resim 2. Gülsün Karamustafa, Kapıcı Dairesi, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 1976 

3.2.1. Doğal Anlam, Olgusal- İfadesel Anlam  

Esere bakıldığında ilk göze çarpan kapının kendisinin henüz monte edilmediği bir kapı çerçevesi ve 

kapıcı yazısıdır. Bu kapı kasasının dışından bakan izleyici bir kapıcı dairesini görmektedir. Dairede 

şehir ve köy kültürünün karması kıyafetleriyle bir kadın ve üç çocuk yer almaktadır. Figürlerin 

arkasında odanın büyük bir kısmını yatak işgal etmektedir. Yatak örtüsünün sahip olduğu soyut 

tasarım, yerdeki halının geleneksel deseniyle bir tezatlık oluşturmaktadır. Yatağın üzerinde renkli 

yastıklar tepeleme yığılmış bir biçimde durmakta; duvarda dekorasyon amacıyla bu tür evlerde 

sıklıkla kullanılan duvar halısının bir parçası görünmektedir. Televizyon, duvar takvimi, çocuk 

oyuncakları gibi kentsel kültür nesneleri de resimde yer bulmaktadır. Odanın tavana yakın 

kısmından geçen kalorifer borularından anlaşıldığı kadarıyla burası apartmanın giriş ya da bodrum 

katı olmalıdır.  

3.2.2. İkonografik Çözümleme, Uzlaşmalı anlam - İkincil anlam 

Sanatçının söz konusu çalışması adından da anlaşılacağı üzere belli bir sınıfa yöneliktir ve eser sınıf 

temsili üzerinedir. Göç ile özellikle büyük kente göç edenlerin ucuz iş gücü ile çalıştırıldığı veya 

“vasıfsız” eleman olarak görülüğü bilinmektedir. Bu ucuz iş örneklerinden biri de apartmanların 

temizliği ve diğer işleriyle ilgilenen hizmetlilerdir; dönemin adıyla kapıcılıktır. Kapıcılar 

apartmanların en alt katında, kalorifer dairesi ile iç içe küçük bölmelerden oluşan dairelerde 

yaşamlarını sürdürmektedirler. Sanatçı, kapıcı dairesinin iç yüzünü gösterirken, bellek ve kültür 
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ilişkisini de izleyiciye aktarmaktadır. Başka bir deyişle, köyden kente göç ederken, alışkanlıklarını, 

kültürlerini de yanlarında getirip, küçük bir dairede o hayatı sürdürmeye devam eden insanların 

yaşamlarına odaklanmaktadır. Evlerinin dekore ediliş biçimi gelinen yeni çevreye uyum sağlama, 

entegre olma çabasını; kırsal alandan gelen alışkanlıklarla kentsel yaşam biçimini birbirine karmaya 

yönelik deneyimleri yansıtmaktadır.  

3.2.3. İkonolojik Yorum, İçsel anlam – içerik 

Sanatçının “Kapıcı Dairesi” (1976) adlı çalışması, adından da anlaşılacağı üzerine, belli bir sınıfa 

yöneliktir ve eser sınıf temsili üzerinedir. Göç ile özellikle büyük kente göç edenler ucuz iş gücü ile 

çalıştırılmakta veya “vasıfsız” elaman olarak görülüp belli işlerde çalıştırılmaktadır. Bu ucuz iş 

örneklerinden biri de apartmanların temizliği ve diğer işleriyle ilgilenen hizmetlilerdir; dönemin 

adıyla kapıcılıktır. Kapıcılar apartmanların en alt katında, kalorifer dairesi ile iç içe küçük 

bölmelerden oluşan dairelerde yaşamlarını sürdürmektedirler. Sanatçı, kapıcı dairesinin iç yüzünü 

gösterirken, bellek ve kültür ilişkisini de izleyiciye aktarmaktadır. Başka bir deyişle, köyden kente 

göç ederken, alışkanlıklarını, kültürlerini de yanlarında getirip, küçük bir dairede o hayatı 

sürdürmeye devam eden insanların yaşamlarına odaklanır. Evlerinin dekore ediliş biçimi gelinen 

yeni çevreye uyum sağlama, entegre olma çabasını; kırsal alandan gelen alışkanlıklarla kentsel 

yaşam biçimini birbirine karmaya yönelik deneyimleri yansıtmaktadır (Heinrich, 2007: 19-20). 

Sanatçı göçe bakarken; göç ile birlikte değişen yaşam biçimleri, köylünün kente uyum süreci, bu 

sürecin yarattığı yeni kültür, tüm bunlarla birlikte oluşan sınıfsal ayrımlar karşımıza çıkarmaktadır. 

Karamustafa bu çalışmalarıyla, aynı zamanda bir belge sunmaktadır, başka bir deyişle bir dönemin 

nelerden ve nasıl etkilendiğini gözler önüne sermektedir. “Kapıcı Dairesi” adlı çalışmasında, kapıcı 

dairesinin iç yüzünü gösterirken, bellek ve kültür ilişkisini de izleyiciye aktarmaktadır. Köyden 

kente göç ederken, alışkanlıklarını, kültürlerini de yanlarında getirip, küçük bir dairede o hayatı 

sürdürmeye devam eden insanların yaşamlarına odaklanır. Sanatçının “Örtülü Medeniyet” adlı 

çalışması da, kültürler arası geçiş ve adaptasyon ilişkisine dair önemli bir örnektir. Dantellerle 

süslenmiş bir göçmen evini izleyiciye aktarırken, yeni oluşan değerlerin estetikleştirme çabasını 

aktarmaktadır (Çalışkan, 2009: 105). 

Karamustafa bu çalışmalarıyla, aslında izleyiciye bir belge sunmaktadır, başka bir deyişle bir 

dönemin nelerden ve nasıl etkilendiğini gözler önüne sermektedir. Sanatçı söz konusu eserlerinde 

göç olgusunu ele alırken onu yalnızca plastik bir anlatının parçası gibi göstermemektedir. Göç 

edenlerle bir temas kurmakta ve onların dünyasını görünür kılmaktadır. Sanatçının işleri köyden 

kente göç edenlerin iç mekânlarına odaklanmaktadır. Hem o iç mekanlara hem de o iç mekanlarda 

yaşayan insanların ikili kültürünü ve bu ikili kültürden oluşan arada kalma durumunu göz önüne 

sermektedir. Başka bir deyişle, o kapıcı dairesinde ya da dışındaki hayatta bu kişiler neler yaşıyor, 

ne hissediyor, kentten nasıl etkileniyor veya ne kadar adaptasyon sağlıyor sorularının yanıtlarını 

görmek mümkündür. 

4. SONUÇ

Bu araştırmada Gülsün Karamustafa’nın “Kapıcı Dairesi” ve “Örtülü Medeniyet” adlı eserlerinin

analiz edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu analiz için “İkonografik ve İkonolojik Sanat Eleştirisi”

yönteminden yararlanılarak her iki eser de her yönüyle irdelenmiş ve esere nasıl bakılması gerektiği

konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Her iki eser de sanatçının erken dönem eğilimlerini,

ilgilendiği konuları ve bu konulara yaklaşım biçimini göstermesi açısından çok önemlidir.

Sanatçı söz konusu eserlerinde teknik olarak fazla gerçekçi davranmaktan kaçınmıştır. Kendi

ifadesiyle bunu kasıtlı bir şekilde yapmıştır. Sanatçı her iki eserine de konu olarak Türkiye’deki

kültür karmaşasını taşımıştır. Eserlerin yaratıldığı dönemde kırsal kesimden kente yoğun bir göç

dalgası yaşanmış, köyden kente getirilen geleneksel değerler/kültür, kentli değerler/ kültür ile iç içe

geçmeye başlamış ve yeni kültürel yapılar ortaya çıkmıştır. Sanatçının eserlerinde amaçladığı

varolan olguyu eleştirmek, yermek değil sadece bu olguları yakalamak ve göstermektir.
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HALK MÜZİĞİ KÜLTÜRÜMÜZDE ÂŞIK BEKTAŞ KAYMAZ 

Müslüm AKDEMİR* 

Doç. Dr.,Düzce Ünversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 

Özet 

Halk edebiyatı, yazının bulunmadığı dönemlerde sözlü kültür olarak nesilden nesle 

aktarılarak oluşturulur. Yazının icadından sonra da özellikle okuma-yazma bilmeyen toplumlarda, 

halk kültürün gelişmesi, yayılması ve aktarılması yine sözlü gelenek yoluyla olur. Sözlü gelenek 

kuşaktan kuşağa aktarılırken halk edebiyatı oluşur. Halk edebiyatı halkın duygularını, 

düşüncelerini, geleneklerini, yaşayış tarzını yansıtır. Halk edebiyatının içerisinde önemli bir yer 

tutan âşıklık geleneği, âşık adı verilen sanatçıların saz eşliğinde türküler söylemesinden oluşur. 

Âşıklık geleneği ozan-baksı geleneğinin devamıdır. 16. yüzyılda özellikle pek çok aşığın yetiştiği 

âşıklık geleneği günümüze kadar gelmiştir. 

Cumhuriyet Dönemi âşıklarından Âşık Bektaş Kaymaz, Arguvan yöresinin önemli 

âşıklarındadır. Yaşadığı coğrafyanın sosyo-ekonomik, kültürel yapısını söylediği türkülere yansıtan 

Kaymaz, çocukluk yıllarında âşıklığa merak sararak, âşıklık geleneği içerisinde güçlü bir kimlik 

kazanır. Türklerini oluştururken çevresindeki tabiat, toplumsal olaylardan ilham almayı ihmal 

etmez. Bu çalışmamızda Âşık Bektaş Kaymaz’ın gerçek olaylardan etkilenerek yazdığı türküleri 

inceleyerek halkın ve kendisinin ruh dünyasının türkülere olan yansımaları tespit edilecektir.  

Anahtar kelimeler: Âşıklık, sosyal hayat, tabiat, türküler. 

Abstract 

Folk Literature is transferred from generation to generation as an oral culture in the absence 

of writing. After the invention of writing, the development, dissemination and transmission of folk 

culture in the illiterate societies is again through oral. Folk Literature reflects the feelings, thoughts, 

sellers and lifestyles of the people while they are being transferred from one generation to the other. 

The tradition of literary tradition comes from the singing of folk songs accompanied by 

instrumental artists. The asiklik tradition is the continuation of the baksi tradition. In the 16th 

century, many lovers have grown up in the tradition of asiklik 

Âşık Bektaş Kaymaz, one of the minstrels of the Republic Period, is one of the important 

minstrels of the Arguvan region. Kaymaz reflects the socio-economic and cultural structure of the 

geography he lives in to the folk songs he sings. While creating the Turks, the surrounding nature 

does not neglect to be inspired by social events. In this study, the reflections of the people and his 

soul world to the Turks will be determined by examining the folk songs written by Âşık Bektaş 

Kaymaz under the influence of real events. 

Key words: Asiklik, social life, nature, folk songs. 

Doç. Dr.,Düzce Ünversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık 

Fakültesi, Müzik Bölümü, muslumakdemir@hotmail.com 

Giriş 

Ozanlık geleneğini doğuran Şaman kültürü, XV. yüzyıldan sonra yerini âşıklık geleneğine 

bırakır.  Bölgede yaşayan Alevi-Bektaşi toplumlar, ibadetlerini ozanlık-âşıklık geleneği içerisinde 

yerine getirmişlerdir. Cem kurmuşlar, saz ve söz ile semah yaparak (raks ederek) ibadetlerini 

gerçekleştirmişlerdir.  Semah, “saza ve aşığın (zakirin) söylediği deyişe uyarak yapılan, kutsal, dini 

oyundur.”1 

1 Akt. Seval Eroğlu, Arguvan Yöresinde İcra Edilen Semahların Müzikal Analizi, İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2011, s. 23.    
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Yüzyıllar süren âşıklık geleneğinde pek çok âşık yetişmiş, halkın duygu ve düşünceleri 

gelecek kuşaklara aktarılmıştır. Fuzuli, Hatayi, Kul Himmet, Pir Sultan Abdal, Yunus Emre, 

Yemini, Virani, Dertli, Azmi Baba, Turabi gibi ustalar, bunlardan bazılarıdır. Cumhuriyet 

döneminde âşıklık geleneğinin içinde yetişerek, atalarımızdan kalan bu mirası yaşayan ve yaşatarak 

eserler bırakan pek çok sanatçı yetişmiştir. Davut Sulari,  Mahsuni Şerif,   Veysel (Şatıroğlu),  Seyit 

Meftuni,  Murat Çobanoğlu,  Şeref Taşlıova,  Feymani, ilk akla gelen âşıklarımız arasındadır.  Âşık 

Bektaş Kaymaz’ın da ünü daha hayattayken kendi yaşadığı coğrafyanın dışına yayılmış ve bıraktığı 

eserleriyle, öldükten sonra da haklı kazandığı şöhretiyle sonsuza kadar anılacak bir halk aşığı 

olmuştur. Ölümüne kadar, her türlü yoksulluk ve imkânsızlıklardan beslenerek ürettiği eserleriyle, 

âşıklık geleneği içinde kuvvetli bir âşık kimliği kazanmıştır.  

Çocukluk yıllarında, âşık olma duygusu ile bu yola girmiş ve toplumun dikkatini çekmiş 

olan Âşık Bektaş Kaymaz, daha küçük yaşta toplum tarafından Âşık olarak anılmış bir şahsiyettir. 

Âşık Bektaş Kaymaz, çocukluk dönemlerinde, âşıklık geleneğinde ustası Âşık Hüseyin’in yanında 

yerini alır. Âşık Bektaş, bir sohbetinde, “Artık cemiyetlere gider saz çalanlara deyiş söyleyenlere 

hayran kalırdım yani. Dolaştığım yerlerde eski demeler, deyişler, büyük bir defter vardı. Koynuma 

koyar devamlı onlarla meşgul olurdum. Rahmetlik Sarı Hüseyin vardı. Sarı Hüseyin’in deyiş ve şiir 

defteri. Bir tane aldım onu. Bütün hepsini ezberledim.”2  şeklindeki sözleriyle aşıklığa nasıl 

başladığını anlatır. 

 Bu tarihten itibaren Âşık Bektaş Kaymaz, hayatının sonuna kadar bir halk aşığı olarak 

yaşadığı geleneği sürdürür. Yaşadığı toplumun acısını, kederini içselleştirerek yaktığı ağıtlarıyla 

öne çıkan Âşık Bektaş Kaymaz her şeyden önce bir toplum adamıdır.  Sade, samimi, akıcı dile 

getirdiği türkülerinde bireysel ve toplumsal acıları görürüz.  

Şiirlerinin Oluşmasına Kaynaklık Eden Hikâyeler 

Arguvan yöresinde, köylüler hayvanlarını otlatmak için bahar geldiğinde yaylalara çıkarlar 

ve aylarca yaylada kalırlardı. Âşık Bektaş da 1950 yılının baharında hayvanlarını yaylaya götürür; 

ancak kurt her zaman hayvanlar için büyük bir tehlikedir. Yine hayvanlarını yaylaya götürdükleri 

bir dönemde düvelerini çadıra bağlarlar. Kurt, düveyi yaralar ve düve ölür. Yoksul olan Bektaş bu 

duruma çok üzülür ve Gacer Yaylası türküsünü seslendirir. Âşık Bektaş, bu olayı şöyle anlatır: 

“Gacer yaylasına gittik. On tane koyunumuzla, bir düvemiz vardı. Maşallah, düvemizde çok güzel 

huyluydu. Getirir, çadıra bağlardık, çadırın ipini yerdi. Eve bağlardık, kendi ipini yerdi. Hatta bir 

gün çocuğun pijamasının parçasını yemişti.  

Derken bir gün, yaylada yatarken sabaha yakın bir böğürtü geldi. Dedim ki, “Bu bizim 

düvenin sesi. Kurt yedi, kurt tuttu bunu.”  Evden, “Allah etmeye” dedilerse de şafak vermişti. 

Kalktım, koştum, gittim. Orada, ardıcın dibine doğru iki tane taş alıyorum ki, güya kurda vuram. 

Çok sürmedi, çobanın köpekleri kurtları aşırdılar, gitti. Vardım, düve yerde yatıyor. “Amma” dedim 

“Ölmemiş herhalde.” Boğazına bakıyorum, bir şey yok. Omzuna baktım, bütün diş yarası; fakat 

arkaya geçince baktım ki, butlarında hiç hal kalmamış. Neyse, onu da orada kurban verdik.”3 

Birçok türküsünde net olarak tarihi belirten aşığın bu türküsünde senenin bin dokuz yüz elli 

olduğunu öğreniyoruz. Âşık, Gacer Yaylası’nı kişileştirerek ona seslenir. Özellikle gecelerin çok 

soğuk geçtiği Gacer Yaylası’na seslenerek “gel bizi üşütme Gacer Yaylası” ifadesini kullanır. 

Birçok atasözü, deyim, masallara konu olan “gönül” kelimesi halk türkülerinde aşığın dışında bir 

varlık olarak anlatılır. Bu türküde de “gönül eğlenirdi irfanda, sazda” derken gönül Âşık Bektaş’tan 

ayrı bir  varlık olarak anlatılır, gönül mutludur, gam tasa içerisinde değildir.  

Sene bin dokuz yüz elli dokuz da, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası, 

Gönül eğlenirdi irfanda, sazda, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası.4 (s.178) 

                                                             
2 Haydar Kaymaz, kaset arşivinden.  
3 Selçuk Kaymaz’ın arşivinde bulunan, Âşık Bektaş Kaymaz’a ait kasetten alınmıştır, 2018 
4 Müslüm Akdemir, Anadolu’nun Yoksul ve Kıraç Topraklarından Âşık Bektaş Kaymaz Hayatı ve Eserleri, Müzik 

Eğitimi Yayınları, 2018. (Metin içindeki alıntılar bu çalışmadan alınacaktır.) 
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Gacer Yaylası’nın fiziksel özelliklerinin anlatıldığı ikinci dörtlükte yayla, soğuk, bulutludur, 

her gün âşık kış mevsimini yaşamaktadır. Bu yüzden de âşık yaylaya yalvararak kendilerini 

üşütmemelerini ister.  

Niçin eksik olmaz dumanın kışın, 

Her gün uyanırım bulutlu başın, 

Ardıçlara sordum bilmiyor yaşın, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası. (s.178) 

Hayatı boyunca yoksul yaşayan âşık, içinde yaşadığı toplumun yoksulluğunu kendi üzerinde 

anlatır. Tüm serveti olan düvelerini ise yaylada kurt yemiştir. Dörtlükte “bir düvem vardı, yedirdin 

kurda” mısrasında yoksulluklarını, çaresizliklerini görebilmekteyiz. Hayvanlarının kurda yem 

olmasından sonra çocuklar da bu duruma çok üzülür. Her tarafta var olan dolu ise aşığın ve ailesinin 

durumunu daha fazla trajik hale sokarak, çilelerini bir kat arttırır. Kış mevsimi Divan şiirinde 

soyuttur; ancak halk türkülerinde kış mevsimi hem güzelliği hem de verdiği çaresizlik somut olarak 

tasvir edilir. Aşığın “bir karış dolu var yattığım yerde” mısrasıyla doğa gerçekçi bir şekilde 

betimlenir. Buradaki betimlemede mutluluk, neşe veren bir doğa yerine ızdırap veren bir doğa 

vardır. 

Bir karış dolu var yattığım yerde, 

Bütün çocukları düşürdün derde, 

Bir düvem varıdı, yedirdin kurda, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası. (s.178) 

Gacer Yaylası’nın zorlu şartları aşığı rahat ve mutlu etmez, “bize göstermedin ay ile günü” 

mısrasında da belirttiği gibi güneşli, havanın açık aydınlık olduğu zamanları bulmak imkânsızdır. 

“Vardığım yerlerde met edem seni” diyerek yaylayı yine kişileştirir.  

Bize göstermedin ay ile günü, 

Vardığım yerlerde met edem seni, 

Haçça ölen koydun bir çuval unu, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası (s.179) 

Yayla acımasız yüzünü gösterirken yaz ve kış değişmeyen yaylanın soğuğu, karıyla Doğu 

Anadolu’nun zor coğrafi şartlarını yansıtır.  

Her zaman böyledir baharın yazın, 

Koyuna kuzuya acımaz özün, 

Kel Göher'i yedin doymadı gözün, 

Gel bizi üşütme Gacer Yaylası, (s.179) 

Gerçek bir olaya dayanan Gacer Yaylası sekiz dörtlükten oluşur. Türkünün kahramanı Gacer 

Yaylası’dır ve türküde dokuz defa Gacer Yaylası isminin tekrarlanması olayların merkezinde 

yaylanın olduğunu gösterir. Türkü boyunca yayla, aşık karşısında bir kahramanmış gibi onunla 

konuşur, zaman zaman ona sitem etse de “Çiçeklisin, gelin misin kız mısın” mısrasında olduğu gibi 

geline benzetmeyi de unutmaz. Köydeki insanların, doğadaki hayvanların yine de ona ihtiyacı 

vardır ve bu yüzden o gelin gibidir.  

Âşık Bektaş yaşadığı coğrafyayı türkülerine konu edinirken çevresindeki insanların 

hayatlarını da türkülerine taşır. Mustafa Kutlar Ağıtı tanıdığı Mustafa Kutlar’ın bir kaza sonucu 

Ceyhan nehrinde boğulmasını anlatır. Âşık olayı şöyle anlatır: “Eymir köyünden Mustafa Kutlar, 

Kistil Bektaş ve Kel Mehmet Adana’nın Ceyhan ilçesine pamuk tarlalarında çalışmaya giderler. 

Gün boyu çalıştıkları tarladan yorgunluklarını atmak ve serinlemek için Kistil Bektaş, Kel 

Mehmet ve Mustafa Kutlar, Ceyhan nehrine girerler. Tabi ki,  bu tür nehirlere alışkın olmadıkları 

için acemilik çekerler. Bir süre sonra nehirde akıntıya kapılırlar, Mustafa Kutlar ve Kel Mehmet 

boğulurlar. Kistil Bektaş ise ulaşılacak bir noktada olduğu için orada bulunan kişiler tarafından 

kurtarılır. Mustafa Kutlar’ın cenazesi Ceyhan’a defnedilir. Birkaç yıl sonra ailesi tarafından cenaze 

siyah bir beze sarılı tabutta Eymir köyüne getirilir ve defnedilir.” 5 

                                                                                                                                                                                                          
 
5 Selçuk Kaymaz a.g.k.k, 2018 
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Ceyhan (Mustafa Kutlar Ağıtı) adlı türküde bazı mısralar, ölen Mustafa’nın ağzından bazı 

mısralar da aşığın ağzından söylenir. Ağıt türünde olan türkü acıyı ızdırabı, yası barındırır. 

İslamiyet öncesi sagu, Divan şiirinde de mersiye adı verilen ağıt, ölüm başta olmak üzere, sel 

felaketi, zelzele, yangın, çocuğun hastalanması gibi felaketler karşısında insanların feryatlarını 

duyurdukları türkülerdir. Âşık Bektaş da Mustafa’nın ölümünden sonra sadece kendisinin değil, 

ailesinin, arkadaşlarının, sevenlerinin de duyduğu acıya tercüman olur. Âşık Bektaş, ilk dörtlükte 

olaya şahit olan üçüncü bir şahsın ağzından anlatır. “Seyhan’a mı Mustafa Kutlar” diyerek Mustafa 

henüz hayattadır. 

Harada yayılır bir çifte kıratlar, 

Seyhan’a mı Mustafa Kutlar? 

Gene sızılasın oluğun yurtlar, 

Ağlaman komşular, anam var benim. (s.122) 

İkinci dörtlükte ise Mustafa’nın ağzından ölüm haberi anlatılır. Sarı saçlı olduğunu 

öğrendiğimiz Mustafa’nın kara haberi sevenleri arasında yayılır, haberin köye ulaşmasıyla beraber 

annesi, arkadaşları ağlamaya başlarlar.  

Sarı saçım yılgınlara dolaştı, 

Arkadaşlar koyun gibi meleşti, 

Karalı haberim köye ulaştı, 

Ağlaman komşular, anam var benim. (s.122) 

Henüz çok genç olan Mustafa’nın genç eşi dul kalır, artık eşini de eller alacaktır. “Kim 

budamış söğüdümün dalını” mısrasında yarım kalan hayatını dile getirir. “Ağlaman komşular anam 

var benim” mısrası her dörtlüğün sonunda tekrarlanarak tutulan yas vurgulanır.  

Kim budamış söğüdümün dalını, 

Bahçe etti yeşilimi alımı, 

Şimdi eller alır taze gelini, 

Ağlaman komşular, anam var benim. (s.122) 

Cem törenlerinde zakirler saz çalıp söylerler. Alevi Bektaşi geleneğinde önemli bir ritüeldir. 

Âşık Bektaş, yaşadıkları kültürel kimlik içinde ibadet olarak yapılan cem törenlerine daha küçük 

yaşta katılır.  Kış aylarında düzenli olarak yapılan cem ritüelinde dede ve zakirlerin saz (bağlama) 

çalma ve sözlü ezgileri seslendirme ritüelleri, Âşık Bektaş’ın daha sonra içinde olacağı gelenekle 

bütünleşmesi açısından son derece önemlidir. Dördüncü dörtlükte Mustafa, “Dayım Zakir dertli 

dertli söylesin” ifadelerini kullanırken bu ritüele işaret eder. Gerçek hayattaki kişilerin isimlerini 

kullanarak ardından ağlamamalarını ister.  

Dayım Zakir dertli dertli söylesin, 

Hasan Doğan bağlamayla ağlasın, 

Bacım Zümrüt karaları bağlasın, 

Ağlaman komşular, anam var benim. (s.122) 

Beşinci dörtlükte yine Âşık Bektaş sözü alır ve “Sordum Mustafa’yı dedi görmedim” 

diyerek Mustafa’nın nehirde boğulmasından sonra geçen zamanı anlatır. Yedinci dörtlükte ise 

Mustafa’nın cesedine ulaşılmıştır ve köyde mezarı kazılmış, cenaze töreni yapılmıştır. Hikâye 

üslubuyla Mustafa’nın nehre girmesi, kaybolması, aranılması ve defnedilmesi anlatılarak giriş-

gelişme-sonuç bölümleri oluşturulur.  

Ceyhan ovasının yağmuru durmaz, 

Şu belalı başım murada ermez, 

Yine mi dertlendin sen Âşık Kaymaz? 

Siz ağlaman dostlar, anam var benim (s.123) 

Ceyhan ovasının yağmurlu olmasının sebebi ölümdür. Ceyhan ovası da Mustafa’nın 

ölümüne ağlar, bu yüzden durmadan yağmur yağar. Son bölümde âşık, mahlasını kullanarak 

kendisinin de dertli olduğunu belirtir. Hüznün, acının yoğun olduğu türkü görüldüğü gibi gerçek, 

acı bir olaya dayanır. 

Âşık Bektaş Kaymaz, Derviş Ali Ağıtı’nda yine kendisinin tanık olduğu genç bir köylünün 

ölümünden sonra yakar. Âşık Bektaş, olayı şöyle anlatır: “1963 yılında Malatya ve çevresinde 
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büyük bir deprem olur. Bu depremden etkilenen Eymir’de yaşayan köylüler bir süre çadırlarda 

otururlar. Gerçekleşen bu doğa olayı nedeniyle, bugün yukarı mahalle diye adlandırılan 

bölgeye,1964 yılında devlet tarafından deprem konutları yaptırılır. 

Konutların yapımında Kahraman Maraş ilinden kamyonlarla getirilen tomruklar (ağaç) 

kullanılacaktır. Derviş Ali isminde, ailenin tek evladı, kibar yetiştirilmiş, on sekiz yaşlarında, lise 

öğrencisi bir genç de burada yapılan çalışmaya meraklıdır.  Çalışmayı yürüten ustalar, Derviş Ali’yi 

inşaattan uzak tutmak için birkaç kez uyarırlar. Olayın gerçekleştiği gün, öğle saatinde işçiler 

yemek molası vermişlerdir. Kimsenin olmadığı bu saatte inşaat alanına giden Derviş Ali, 

tomruklarla yüklü kamyonun üstüne çıkar. Ancak bir süre sonra, kamyonda bulunan Derviş Ali ile 

birlikte tomruklar kontrolsüz bir şekilde, bir anda aşağıya yuvarlanırlar. Derviş Ali aşağıya 

yuvarlanan tomrukların altında kalır ve ezilerek hayatını kaybeder. Bu olay, herkesi derinden etkiler 

ve bütün köyü yasa boğar. Âşık Bektaş, yaşanan bu olay üzerine Derviş Ali’ye bu ağıtı yakar.6 

 Ceyhan (Mustafa Kutlar Ağıtı) adlı türküde olduğu gibi bu türküde de kahramanın ağzından 

olay anlatılır.  On sekiz yaşında olduğunu öğrendiğimiz kahramanımız ailenin tek çocuğudur. 

Halasının oğlunu kardeşi gibi seven kahraman, kaderinde başına geleceklerinin farkında değildir. 

Türküde felek suçlanarak “gahbe” olarak tanımlanır. Felek türkülerde farklı anlamlarda kullanılır. 

“Zaman, dünya, kader, Azrail” gibi anlamları bulunur. Başına kötü olay gelen, şansız,  kadersiz 

kişiler, feleği suçlayarak kendilerini rahatlatmaya çalışırlar.  

Yeniydi on sekiz olmuştu yaşım 

Ne bacım varidi nede gardaşım 

Bibimin oğluydu candan yoldaşım 

Ben ne bilem gahbe felek peşimde (s.125) 

Derviş Ali henüz okulu bitirmiş, sağlıklı bir gençtir. Sıkıntılara karşı dayanıklı biri olduğu 

halde feleğe boyun eğmiştir. Derviş Ali’nin ağzından onun hayatına ve kişiliğine dair bilgiler 

öğreniriz.  

Okulu bitirdim murat almadım 

Döşeklerde yattım hasta olmadım 

Ana deyip inileyip galmadım 

Ben ne bilem gahbe felek peşimde (s.125) 

Malatya çevresinde olan depremin yol açtığı zararı telafi etmek ve yeniden konut yapmak için 

Maraş civarından getirilen tomruklar, Derviş Ali’nin üstüne düşer ve ölür “Hâkim galeminde 

yazılmış ferman/Ben ne bilem gahbe felek peşimde” mısralarında kabullenilmişlik ve kadere boyun 

eğme ruh hali bulunur.  

Maraş dağlarında yetişen orman 

Döküldü üstüme bulmadım derman 

Hâkim galeminde yazılmış ferman 

Ben ne bilem gahbe felek peşimde (s.125) 

Türküde kendisine Yeni Mahalle’de cenaze töreni yapılan Derviş Ali’nin anne babası 

perişandır. Ancak son bölümde de isyan yerine ecelin geldiği söylenerek halkın sahip olduğu 

Allah’a teslimiyet duygularının ön planda olduğu görülür.  

Evimiz yapılır olur şahane 

Annem deli olur babam divane 

Ecel geldi ağaçlarda bahane 

Ben ne bilem gahbe felek peşimde(s.125) 

Eskiden bayram öncesinde ya da sonrasında halk arasında eğlence tertip edilir, silahlar 

sıkılırdı. Yine silah sıkıldığı bir bayram eğlencesinde kurşun kazara duvarın dibinde dinlenen 

Hıdır’a isabet eder ve ölür. Âşık Bektaş olayı şöyle nakleder: “Olay, 1952 senesi Temmuz ayı, ekin 

biçme mevsiminde olmuştur. Olayın yeri, Arguvan’a bağlı 11 kilometre uzaklıktaki Kızık köyüdür. 

Kızık ve çevre köylerde kurban bayramından bir gün önce/arife günü akşamı, halk söyleşiyle 

“arifeyi kovalama/bayram karşılama” eğlentisi yapılır. Bu nedenle kırma tüfekle havaya ateş 

                                                             
6 Naim Kaymaz, k. k. grş, Ankara, 2018; Haydar Kaymaz, a.g.k.k, 2018 
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edenler, tabanca sıkanlar olur. Aynı gün akşamki olayda yaşamını yitiren kişi, ekin biçmeden gelip, 

köyün çeşmesinin yanındaki evin duvarına yaslanmıştır. O sırada Hüsgülü ve Hıdır Hoca’nın 

ellerinde tabanca bulunmaktadır. Hüsgülü tabancayı ateşleyemeyince Hoca elinden tabancayı alır, 

ağzını yere tutarak ateş etmek ister. Tabancada kalan mermi ateş alır ve duvara yaslanmış olan 

yorgun Hıdır’ın (Aligüttüğün Hıdır) sol tarafından/kalbinden içeri girer. Bir süre sonra da orada 

ölür. Otopsi yapılır ve kurşun çıkarılır.  

Olaydan sonra, köylüler arasında bir kırgınlık başlar. Meseleyi kapatmak için Hıdır 

Hoca’nın kızını, vefat eden Hıdır’ın oğlu Mustafa’ya verirler. Ortalık yumuşar ve mesele böylece 

kapanır. Çevrenin tanınmış halk şairlerinden Eymirli Âşık Bektaş Kaymaz bu olay ve çevredeki 

benzeri olaylardan esinlenerek ağıt yakıp söylemiştir.”7 

Âşık, Aşağıdan Gelir Omuz Omuza adlı türküyü bu gerçek olaydan sonra söyler. Yine 

kahramanın ağzından anlatılan olayda henüz Hıdır, orak biçmeden henüz yeni dönmüştür ve su 

içmeye bile vakti olmazken dinleniyordur.  

Yorgun argın geldim orak biçmeden, 

Köyün çeşmesinden bir su içmeden, 

Kanlara karıştım vakit geçmeden, 

Kirve bayramımız mübarek olsun, 

Baba bayramımız karalı geldi. (s.115) 

Hıdır, duvara yaslanarak sigara içmektedir. O sırada ani gelen kurşun karşısında çaresiz kalır 

ve kaza kurşunuyla ölür. Türküde çaresizliğini vurgulayan Hıdır, kaçmaya fırsat bulamaz. “Kirve 

bayramımız mübarek olsun/Baba bayramımız karalı geldi.” mısraları Hıdır’ın içinde bulunduğu 

durum ile zaman arasında tezatlığı ifade etmek için söylenir. Bayram vaktidir; ancak ölüm vardır.  

Duvara yaslandım sigara içem, 

Yağlı kurşun gelmiş nereye kaçam, 

Kanadım yoktur ki havaya uçam, 

Kirve bayramımız mübarek olsun, 

Baba bayramımız karalı geldi. (s.115) 

Bayramın aydınlığı karanlığa bürünür. Kahraman, cenazesini anlatmaya ve köydekilerin yas 

tuttuğunu söylemeye devam eder. Hıdır’ın ailesi için bayram artık kara bir gündür.  

Başımda ağlaşır gelinler kızlar, 

Sağ yanım ellemen sol yanım sızlar, 

Kirvem mahpushane yolunu gözler, 

Kirve bayramımız mübarek olsun, 

Baba bayramımız karalı geldi. (s.116) 

Bununla birlikte “Kirve bayramımız mübarek olsun” mısrasında bayram arifesinde yaşanan 

bu olaydan sonra ölen Hıdır’ın oğlunun, kaza kurşunu ile vuran Hıdır’ın kızıyla evlendirilmesine bir 

sitem de söz konusudur. Bu sözler, aşığın ve toplumun bu evlenmeyi kabullenemediğini de gösterir.  

 

 

Sonuç 

Halk şairi kimliği ile halk edebiyatında ölümsüzleşen Âşık Bektaş Kaymaz, yaşadığı 

toplumun bir ferdi olarak daha küçük yaşta kendisine biçilen âşık kimliği ile “Âşık Bektaş” olarak 

anılır ve kendisine bu mahlas verilir. Yaşadığı toplumun sahip olduğu tüm kültürel özellikleri 

şiirlerinde yansıtan Âşık Bektaş, çevresinde saygın ve önemli bir şahsiyet olarak kabul görür. 

Âşık Bektaş, yaşadığı mahrumiyetten ve Alevi-Bektaşi inancından beslenerek, şiirlerinde ve 

yaktığı ezgilerde, ölüm, Bektaşilik, gurbet, aşk-sevgi, talih, toplumsal eleştiri, yolculuk, ayrılık, 

hasret, dünya, tabiat, Hz. Ali, Hz. Hüseyin, ülke (Türkiye), Âşık Veysel, İstanbul, karşılama 

(sohbet), sosyal sorunlar gibi konuları işler. Çevresini iyi gözlemleyen âşık, yaşadığı ya da tanık 

olduğu her olaya bir türkü yakar. Aşağıdan Gelir Omuz Omuza, Ceyhan (Mustafa Kutlar Ağıtı), 

Derviş Ali Ağıtı ve Gacer Yaylası’nda görüldüğü gibi çevresindeki olayları hikâye üslubuyla 

                                                             
7H. Şahin-S, Özerol, a. g. e, s. 367; “Aşağıdan Gelir Omuz Omuza” söz başlı türkü 33. türkü metni olarak kitapta yer 

alan, Ağıt/türkünün Arguvan varyantının öyküsü, Eymir köyünden emekli öğretmen Hüseyin Sayın’dan derlenmiştir. 
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anlatarak türkülerinde gerçekçi tablolar oluşturur. Âşık Bektaş Kaymaz, yaktığı bu türkülerle halk 

kültürümüze önemli katkılar sağlamıştır. 
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Özet 

Bankaların, faiz karşılığında ve belli bir süre sonunda ya da istenildiğinde geri verilmek 

kaydıyla emanete aldıkları para olarak tanımlanabilecek mevduat, bankaların fon kullandırım 

kaynağı olması da göz önüne alındığında, sektörde oldukça önemli bir yere sahiptir.   

Bankalarda açılan mevduat hesapları, tasarrufların yatırıma döndürülmesi bakımından, 

sadece banka için değil aynı zamanda ülke ekonomisi için de değerli bir kaynaktır.  

Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin sonucunda bankacılık sektörü de etkilenmiş, 

özellikle 2001 krizinin ardından, finansal hizmetlerin çeşitlenmesi ve teknolojik yatırımların da 

artmasıyla alternatif dağıtım kanallarından elektronik bankacılık hizmetleri gelişmeye başlamıştır. 

Elektronik bankacılığın alt yapısının hızla gelişmesi, neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin 

şubeye gitmeden yapılabilmesine imkan sağlamaktadır. Ancak bu işlemlerin yapılması sırasında 

hesap sahiplerince kullanılan ve gizli tutulması gereken bankacılık şifrelerinin, kötü niyetli kişilerce 

ele geçirilip kullanılması sonucunda mevduat hesaplarının, istem dışı, başkalarının eline geçmesi  

durumu ile karşı karşıya kalınabilmektedir.  

Çalışmada, mevduat hesaplarının hukuki yapısı, elektronik bankacılık işlemlerinin 

kullanılması suretiyle yapılan mevduat hesap açma-kapama işlemlerinde hesap sahiplerinin ve 

bankaların sorumlulukları üzerine bir değerlendirme ve ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik 

öneriler sunulmaya çalışılacaktır. 

Giriş 

Küreselleşen finansal sistemde, bankalar, bilişim teknolojilerinin getirdiği yenilikler 

çerçevesinde, müşteri memnuniyetini maksime etmeye çalışırken, bankacılık hizmetlerinde, hız, 

zaman ve maliyet bakımından rekabet avantajı elde etmeye çalışmaktadırlar.  

Bu çerçevede, bankacılık hizmet ve ürünlerinden faydalanmak için, operasyonel maliyeti 

giderek ağırlaşan şubelere gitmek yerine elektronik bankacılık kanallarıyla benzer hizmetlerin 

alınmaya çalışıldığı görülmektedir. İletişim olanaklarının teknolojinin gelişmesine paralel olarak 

gelişmesiyle, kişiler, bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla da bankacılık işlemlerini 

yapabilmektedir. 

Dijital bankacılık işlemlerinin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek en büyük risklerden 

biri, dolandırıcılık riski ile karşı karşıya kalmaktır. 

Bir banka için olduğu kadar milli ekonomi yönünden de değerli bir kaynak olan mevduata 

ve bu kaynağın yaratıcısı ve tek sahibi olan mudiye özel bir ilgi göstermeyi ve mevduatı korumayı 

bankacılık mesleğinin ilk prensibi olarak kabul etmek gerekir.  

Elektronik bankacılık sisteminin dezavantajlarından olan güvenlik sorununa yönelik yeterli 

koruma önlemlerinin alınmaması halinde, mudiler, sanal dolandırıcılıkla karşı karşıya kalarak 

maddi zararlara uğramaktadır.  

Mevduatın korunması için, kişisel hesap bilgilerinin gizliliğine dikkat etmek bakımından 

mudilerin sorumluluğunun yanı sıra, yeterli güvenlik duvarının oluşturulması bakımından da 

bankalara önemli sorumluluklar düşmektedir.  

I- ELEKTRONİK BANKACILIK
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Bilgi işlem teknolojilerinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması, akıllı telefon, bilgisayar ve 

taşınabilir bilgisayarların kullanımının artmasıyla birlikte, bankacılık hizmetlerinde alternatif 

dağıtım kanalları ortaya çıkmış ve bankalar, müşterilerine sadece şubeler üzerinden hizmet 

sunabilirken, internet ve mobil kanallar üzerinden de hizmet sunabilmektedir. Böylelikle, 

bankaların müşterilerine sundukları hizmetlerin hız ve kalitesi artmaktadır. Bunun yanı sıra 

müşteriler de, sürekli olarak hizmet alabildikleri gibi yaptıkları işlemlerin de maliyetleri 

düşmektedir.   

Elektronik bankacılık, finansal hizmetlerin, maliyetlerin minimize edilmesi, finansal 

hizmetlerin daha kullanıcı dostu hale getirilmesi ve erişiminin yeni yollardan sağlanması, bunların 

yanı sıra stratejik ve taktiksel anlamda etkili kararlar verilebilmesi gibi somut ve soyut amaçlar 

doğrultunda, günümüzdeki tüm teknolojik olanakların bankacılık sektöründe ve banka 

faaliyetlerinde kullanılarak geliştirilmesi sonucu ortaya çıkan ürün ve hizmetlerdir1.   

Teknoloji alanındaki gelişmeler, ülkemizde bankacılık faaliyetlerinin hızla geliştirilmesine, 

çeşitlendirilmesine ve büyümesine olumlu katkı sağlamıştır. Bilişim teknolojilerindeki değişim, 

bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtımının yönetim maliyetlerini azaltmakta ve 

süreci kısaltmaktadır. Diğer taraftan, zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırmakta ve 

müşterilerin bankacılık ürün ve hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaktadır. Bankalarda risk izleme 

ve denetleme sistemleri teknoloji kullanımının artmasıyla daha efektif hale gelmekte ve risk 

yönetiminde yeni yöntemlerin geliştirilmesini mümkün kılmaktadır. En önemlisi, teknoloji 

kullanımının yoğunlaşması bankaların müşteriye özel ürün ve hizmet geliştirilmesine imkan 

sağlamaktadır2. 

 Elektronik bankacılık, bankaların mevduat toplama ve kredi verme faaliyetleri için 

pazarlarını geliştirmesine yardımcı olmakta ve müşterilerine yeni ürün ve hizmet sunmalarını, 

mevcut hizmetlerini sunarken de kendi rekabet düzeylerini güçlendirmelerini sağlamaktadır3. 

 Elektronik bankacılık hizmetlerinin sağladığı en önemli avantajlar, müşteri odaklılık, 

yenilikçi ürün ve hizmetler sunabilmesi, daha geniş bir müşteri portföyüne erişebilme olanağı, 

mevcut ürünleri daha kolay pazarlayabilmesi, müşterilere sağladığı kolaylıklar ile müşteri 

bağlılığını arttırması olarak sayılabilir4. Şube ve personel maliyetlerini ortadan kaldırması, işlem 

ücretlerini azaltması, ulaşılabilirliğin çok kolay olması dijital bankacılığın başta gelen avantajları 

arasında sayılmaktadır5. Bir diğer deyişle, bankacılık hizmetlerine istenilen her zaman ve her 

ortamda kolayca ulaşabilme, daha düşük maliyet, daha yüksek gelir, işlemlerin müşterinin kendi 

kontrolünde olması ve yüksek rekabet gücü ile avantaj sağlamaktadır.  

 Elektronik bankacılık hizmetlerinin avantajlarının yanında, risk faktörü taşıması en önemli 

dezavantajıdır. Elektronik işlem yapmak üzere oluşturulan bilgilerde, güvenlik ihlalleri sonucunda 

hesap bilgilerinin çalınması ve yolsuzluk yapılması olası tehditler olarak durmaktadır. Bununla 

birlikte müşterilerin dikkatsiz davranışları da güvenlik ihlalinin oluşmasında neden olabilir. Ayrıca 

bankadaki görevlilerin ihmalkâr veya kasıtlı tutumları sonucunda da ihlal yaşanabilir6. Yapılan 

ampirik bir çalışmada, internet bankacılığı hizmetleri için banka tercihinde en önemli görülen 

 
1 İ.EROL, S.ÇINAR ve S.DURAMAZ, “Bankaların Yeni gelir Kaynağı:Elektronik Bankacılık İşlem Ücretleri, Türk Bankacılık 
Sektöründe Banka Karlılığı Üzerindeki Etkisi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:15, 
Sayı:2,2015, s.3. 
2 Türkiye Bankalar Birliği, “Finans ve Bankacılıkta  Sonraki Adım Konferansı” 
https://www.tbb.org.tr/content/upload/dokuman/775/tbb_ykbsk_bilisim_zirvesi_konusma_metni_120912.pdf 
(Erişim Tarihi: 13.08.2019). 
3 M.BAKKAL ve U.AKSÜT, Türk Bankacılık Sisteminde Elektronik Bankacılık Uygulamaları, Hiperlink Yayınları, İstanbul, 
2019, s.21. 
4 C.GURAĂU, “Online Banking İn Transition Economies: The İmplementation And Development Of Online Banking 
Systems İn Romania”, International Journal of Bank Marketing, 1 November 2002,Sayı:20, s.286. 
5 F. MOLU, Ö.SAVAŞ, M.ATLI, H.YAZICI,  “Bankacılık Sektöründe Kullanıcı Deneyimi Araştırması: Dijital Şube”,  XVI. 
Akademik Bilişim Konferansı, Mersin Üniversitesi, Mersin,2014, s.2. 
6 T.SEVİM, G. ÖMÜR , “Customer Perspective in Use of Internet Banking”, The International Journal of Human, 
Community&Technology, 1(1), ,2015, s.4. 

https://www.tbb.org.tr/content/upload/dokuman/775/tbb_ykbsk_bilisim_zirvesi_konusma_metni_120912.pdf
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faktörlerin, web sitesinin güvenli olması, bankanın güvenilirliği ve gizlilik olduğu ortaya 

konulmuştur7. 

Dijital bankacılığın yaygınlaşabilmesi için teknolojik altyapının yeterli olması 

gerekmektedir. Bilgisayarların evlerde ve işyerlerinde kullanımının artması ve internet 

bağlantılarının sağlanması dijital bankacılığın ilk koşuludur. Bunlarla birlikte, dijital bankacılık 

uygulamalarında müşterilerin hız sorunu yaşaması ve bağlantı kesintileri yaşaması muhtemel bir 

durumdur8 . Elektronik bankacılığın başarısı, kullanıcı sayısının artması ve devamlılığının 

sağlanabilmesi, bankalarca teknolojik alt yapı yatırımlarının sürekli olarak güncellenmesine 

bağlıdır. Kullanıcı sayısının artmasına yönelik olarak, bu konuda farkındalığın oluşturulmasına 

yönelik bilgilendirmeleri de kapsayan finansal okur yazarlığın artırılması da büyük önem 

taşımaktadır. 

 

Tablo1-Dijital Bankacılık Toplam Müşteri Sayıları 

 
Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği, İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr (Erişim Tarihi: 

23.08.2019) 

 

Yukarıda yer alan tablodan;  2017, 2018 yıl sonu ile 2019 yılının ilk üç ayı içerisinde dijital 

bankacılık işlemlerini aktif olarak yapan müşterilerin, internet bankacılığına göre daha çok mobil 

bankacılık sistemini kullandığı ve yıllar itibariyle daha çok mobil bankacılık işlemlerinin artış 

gösterdiği görülmektedir. 

 

 II-MEVDUAT KAVRAMI VE MEVDUAT SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

Mevduat kelime anlamı olarak “Belli bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere 

bankalara faizle yatırılan para, tevdiat” anlamını taşımaktadır9. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 

3. Maddesine göre, mevduat, “yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak 

suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere 

kabul edilen parayı” ifade etmektedir.  Bir diğer tanıma göre, mevduat, gerçek ya da tüzel kişilerin 

bankalarla yaptıkları sözleşme çerçevesinde istenildiğinde ya da belirlenen vade sonunda çekilmek 

üzere mevduatı kabul etmeye yetkili bankalara yatırılan paraları ifade etmektedir10. 

Tasarruf mevduatının hukuki niteliği denildiği zaman, genel çerçevede, tasarruf sahibi, 

mevduat kabulüne yetkili banka ve bu bankaya yatırılmış paradan oluşmuş bir bütün anlaşılır. 

 
7 Ş. YAPRAKLI, M.K.YILMAZ, “İnternet Bankacılığı Hizmeti Kullanıcılarının Hizmet Kalitesi Algılarının Tatmin ve Bağlılık 
Düzeyleri Üzerindeki Etkisi;Akademik personel Üzerinde Bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl, 2008, 
Cilt XXIV, Sayı:1, s.161. 
8 E. DANİEL, “Provision of electronic banking in the UK and the Republic of Ireland”, International Journal of Bank 
Marketing, 1999, 17(2), 78.  
9 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, http://sozluk.gov.tr/  (Erişim Tarihi:13.08.2019). 
10 S.REİSOĞLU, Bankacılık Kanunu Şerhi, Son Değişikliklerle Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı,  C. 1, Ankara 2015, s. 264. 

https://www.tbb.org.tr/
http://sozluk.gov.tr/
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Tasarruf mevduatı sahibinin yatırma işlemi icaba davet, bankanın mevduat olarak kabulü, kabul 

olmaktadır. Yatırılan para,  tasarruf mevduatı olmakta ve yapılan sözleşmenin konusunu 

oluşturmaktadır11. Sözleşmeye dayalı olarak açılan hesaba “mevduat hesabı”, taraflar arasında 

kurulan ilişkiye “mevduat ilişkisi” ve banka ile müşteri arasında yapılan sözleşmeye de mevduat 

sözleşmesi denilmektedir.  

Mevduat sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş sözleşme tiplerine tam olarak 

uymasa da, mevduat sahibi gelir elde etmek amacıyla, bankaya yatırdığı parasını işletmeyi 

hedeflediği için sözleşme bu yönüyle ödünç sözleşmesine yaklaşmakta,  mevduatın güvenilir bir 

kurumda saklanma amacının da olması nedeniyle vedia sözleşmesine yaklaşmaktadır.  Ayrıca, 

müşterinin hesabına yönelik çeşitli hizmetlerin banka tarafından sunulduğu da göz önünde 

bulundurulduğunda, vekâlet sözleşmesinin unsurları da söz konusudur. Dolayısıyla, mevduat 

sözleşmesi, karma tipte bir  sözleşmedir. Dolayısıyla, bankalara yatırılan mevduat hesaplarının 

korunması bakımından bankaları sorumlulukları ağırdır. 

Devletin, bankacılık sektörü üzerinde yaptığı yoğun denetimin en önemli nedenlerinden biri 

de,  tasarruf sahiplerinin güvene dayalı olarak bankalara emanet etiği mevduat hesaplarını  korumak 

istemesidir. 

 Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına 

açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, 

döviz ve kıymetli maden cinsinden; Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara 

ilişkin faiz reeskontları toplamının, Katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapların, 

100 bin TL'ye (yüz bin TL) kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır12. Ticari hesaplar sigorta 

kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak bu sigorta, mevduat hesaplarının bulunduğu bankanın fona 

devri, iflas vb. nedenlerle faaliyetlerinin sona ermesi yani, tasarruf hesaplarında ki paraları mudiye 

ödeyemeyecek durumda olmaları halinde yürürlüğe girmektedir. 

Mevduat sigortası ile temelde finansal piyasalar hakkında bilgi sahibi olmayan, parasını 

değerlendirmek ve diğer finansal alternatiflerden yararlanmak isteyen küçük tasarruf sahiplerine, 

mevduatın bir kısmına garanti vererek güvenilir bir ortam yaratılmak amaçlanmaktadır13. 

 

  III-KİŞİSEL BİLGİLERİN HUKUKA AYKIRI OLARAK ELDE EDİLMESİ 

NEDENİYLE ZARARA UĞRAYAN HESAP SAHİPLERİNİN KORUNMASINDA 

BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Kişisel verilerin, hukuka aykırı çeşitli yöntemlerle elde edilerek internet bankacılığında kullanılması 

sonucu gerçekleştirilen dolandırıcılık fiillerinin tümünde bankaya karşı haksız bir fiil işlenmekte ve 

bankanın malvarlığı ilk etapta zarara uğratılmaktadır14.  

 Kişisel bilgiler, bazı yöntemlerle ele geçirilebilmektedir15. Bu yöntemler;  

-SIM Kart Yenileme ve Operatör Değişikliği yapmak üzere, mevduat sahibi adına sahte 

kimlik düzenlemek suretiyle, telefonun çalındığı bahanesiyle yeni bir sim kart çıkartıp, sms yoluyla 

gerçek hesap sahibinin internet şifrelerine ulaşma, 

- Olta (Phishing) Yöntemi ile, müşterinin, bir banka ya da resmi bir kurum tarafından 

gönderilmiş gibi hazırlanan e-posta yardımıyla sahte sitelere yönlendirilmesi suretiyle şifre ve hesap 

bilgilerine ulaşma,  

- Klavye Hareketleri (Key Logger) Yöntemi ile,  kötü amaçlı casus bir yazılım yüklenen 

bilgisayarlar üzerinden, parola veya mali bilgiler gibi hassas verilerin elde edilmesi,  

 
11 F. ÖNDER, “Banka Hukukunda Tasarruf Mevduatı Sözleşmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, Yıl:2003, S.1, s.94. 
12 Tasarruf Mevdautı Sigorta Fonu, https://tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Mevduat/mevduat.sss (Erişim Tarihi: 14.08.2019). 
13 H.ÖZDEMİR, Elektronik Haberleşme Alanında Kişisel Verilerin Özel Hukuk Hükümlerine Göre Korunması, Ankara 
2009, s.48. 
14 O.AÇIKGÖZ, “Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Elde Edilmesi ve İnternet Bankacılığında Kullanılması Sonucu 
Malvarlığı Zarara Uğratılan Bankaya Karşı Mevduat Sahibinin Hukuki Sorumluluğu”,  Marmara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi, 2016, C.22, S.1, s.390. 
15 AÇIKGÖZ, a.g.m.,  s.396-401. 

https://tmsf.org.tr/tr/Tmsf/Mevduat/mevduat.sss
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- Ekran Kayıtları (Screen Logger) Yöntemi ile, kullanıcı bilgilerinin elde edilmesi klavye 

hareketlerinin yanı sıra, bilgisayar faresiyle ekrandaki bir yerin tıklanmasıyla, ekranının tamamının 

ya da bir kısmının resmi çekilerek karşı tarafa gönderilmesi,  

- İstenmeyen Elektronik Posta (Spam) yöntemi ile,  alıcıya, iradesi dışında gönderilen 

genellikle zararlı, istenmeyen e-postalar aracılığıyla kişisel verilerin paylaşılmasının sağlanması,  

- Aradaki Adam Saldırısı yöntemi ile, banka ile müşteri iletişim halindeyken kötü niyetli kişi 

araya girerek müşteriye ait kişisel verilerin elde edilmesi,  

- Sosyal Mühendislik adı verilen, çeşitli ikna ve kandırma yöntemleriyle kişilerin 

internetteki zaafiyetlerinden faydalanılarak istenilen bilgilerin elde edilmeye çalışılması,  

- Kötü Niyetli Yazılım veya Programlar ile,  (Malware) Kötü niyetli yazılım veya 

programlar en yaygın şekilde virüs, bukalemun, çerezler ve truva atı şeklinde cep veya sabit 

telefona ya da bilgisayara yüklenmekte, bunlar aracılığıyla hukuka aykırı bir şekilde kişisel verilerin 

elde edilmesi, yöntemleri kullanılmaktadır.  

Gerçek veya tüzel kişilere ait parola, şifre, hesap numarası bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi 

bilgilerin, kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık yapılmak niyetiyle ele geçirilmesi sonucunda, 

hem kişiler hem de bankalar büyük zararlara uğrayabilmektedir. 

 Kişisel verilerin hukuka aykırı bir biçimde, kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi sonucunda 

mevduat hesap sahiplerinin zarara uğramaları durumunda, bankaların sorumlulukları söz 

konusudur.  Ancak, bankalar da, mevduat sahibinin zararını ödemek durumunda kalmaları halinde,  

kötü niyetli kişilere karşı daha sonra tazminat talebi ileri sürebileceklerdir. Banka, hem şahsi 

bilgilerini korumayan mevduat sahibine karşı, hem de haksız bir biçimde dolandırıcılık yöntemiyle 

bankayı ve/veya mudiyi zarara uğratan kişi aleyhine tazminat talebinde bulunabilecektir.  

 Bankalar; faaliyet alanları, kuruluşları, yönetimleri, iç denetim sistemleri, finansal 

raporlamaları, öz sermayeleri, sermaye yeterlik oranları ve bağımsız denetimleri bakımından ticaret 

şirketleri içerisinde oldukça farklı ve önemli yeri olan güven kurumlarıdır. Bu nedenle de başta 

5411 sayılı Bankalar Kanunu olmak üzere, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile A.Ş. halinde 

kurulmuş oldukları için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’ na da tabi olmak durumundadırlar. 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’ nun 1. Maddesinde, bu kanun ile, finansal piyasalarda 

güven ve istikrarın sağlanmasına, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasına, tasarruf 

sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir. Mali 

piyasaların güven ve istikrar içinde, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara uygun olarak çalışmasını 

sağlamak üzere bankaların kuruluşu ve faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler ayrı bir kanunla 

düzenlenmiştir. 

Ticaret şirketlerinden bankacılık faaliyeti dışında faaliyet gösterecek anonim şirket 

kuruluşlarında. kurucu ortaklarda aşağıdaki gibi şartlar aranmamasına rağmen, 5411 sayılı 

Bankacılık Kanunu’ nun “Kuruluş veya Türkiye’de şube ve temsilcilik açma izni” başlıklı 

6.Maddesinde, bankaların kurucu ortaklarında müflis olmamak, kara para aklama suçu, ihaleye 

fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve buna 

benzer suçlardan hükümlü bulunmamak gibi, dürüstlük ve ahlaki değerlerin son derece önemli 

olduğunu gösteren özellikler aranmaktadır. Bu hüküm, bankacılık faaliyetinde bulunan kurumların 

ve ortaklarının piyasada güven kurumu olarak anılmasını ve onlarla iş yapan kişi, şirket ve 

kuruluşların güven içerisinde hareket etmelerine imkan vermesini sağlamaya yönelik önemli bir 

düzenlemedir. Bunun yanı sıra, söz konusu yasal düzenleme, bankaların, kamu nezdinde güven 

uyandıran kuruluşlar olarak kendi faaliyet alanlarının gerektirdiği ölçüde basiretli ve özenli 

davranmalarını da gerektirmektedir. 

Bankaların kamu düzeni içerisinde uyandırdığı güven ve itibarın bir sebebi de, bankaların 

faaliyetlerinin, başta BDDK olmak üzere, TCMB, Hazine, Maliye Bakanlığı gibi devletin çeşitli 

kurumları, çeşitli risk denetim şirketleri, bankaların kendi kurduğu iç denetim ve teftiş kurulu 

tarafından düzenli bir biçimde denetleniyor olmasıdır. 

Bankalar, yükümlülüklerini yerine getirirken objektif özen ile davranmak durumundadırlar. 

Yargıtay, objektif özen yükümlülüğü nedeniyle, bankaların hafif kusurlarından bile sorumlu 
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oldukları yönünde karar vermiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ nun bir kararında16, “taraflardan 

birisinin banka olması nedeniyle belirtilmelidir ki; bankalar, devletin yoğun denetimi ve müdahalesi 

altında bulunan ve kendileri için belirlenmiş özel ilkelere uymak şartıyla faaliyet gösterebilen 

kuruluşlardır. Bankacılık sektörüne özgü bu durum, bankalarla muhatap olan geniş halk kitlelerinin 

bankalara karşı özel bir güven duygusu beslemelerine yol açmaktadır. Bu taahhüdü veren bir banka 

olup, bir güven kurumu olarak basiretli tacir gibi davranması gerekir ve objektif özen 

yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır” şeklinde karar vermiş, bankaların mudilerine karşı 

sorumluluklarının önemine değinmiştir. 

İnternet bankacılığı veya uzaktan bankacılık üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bankaların 

alması gereken tedbirler BDDK tarafından 14.09.2007 tarih ve 26643 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanan “Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğ”de 

düzenlenmiştir. Bu tebliğin 16.maddesinde, bankaların, müşterilerini internet bankacılığının olası 

riskler ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirmeleri gerektiği belirtilmektedir. Bankalar, 

müşterilerini, karşı karşıya kalabilecekleri riskler konusunda, e-posta, SMS göndermek suretiyle 

uyarmalıdır. Hatta, bankaların, yaşanan bir takım dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirme 

yapmaları, bu konuda hazırlanacak kamu spotu ile farkındalık oluşturma konusunda öncü olmaları 

gereklidir.  

Yine aynı tebliğin, 3/k maddesinde ve 10/1. Maddesinde de belirtildiği üzere, elektronik 

olarak bir işlemi yapmak için sisteme giriş yetkisine sahip olmanın dışında, sistemde yapılan bir 

işlem için müşterinin başka bir kanaldan (sms, telefon vb) onayının alınması gereklidir. Böylece 

banka tüm işlemlerin ilgili müşteri tarafından yapıldığının inkar edilemeyeceği tedbirleri içeren 

teknikler kullanmalıdır.   

 Yine aynı yönetmeliğin 27/4. Maddesinde de yer aldığı üzere, İnkar edilemezlik ilkesi ile 

bağlantılı olarak birbirinden bağımsız, yani biri ele geçirilse dahi diğerinin ele geçirilmesi zor ve o 

da ele geçirilmeden yetki sağlanamayacak olan iki kanaldan doğrulamanın yapılabilmesine yönelik 

sistem oluşturulması sağlanmalıdır. Örneğin kart/hesap bilgileri ve şifresi ele geçirilse dahi telefon 

da ele geçirilmeden veya anne kızlık soyadı ele geçirilmeden vb sisteme girilememesini 

sağlayacaktır. 

 Uygulamada, elektronik bankacılık sistemi, mevduat hesap sahiplerinin şifre ve hesap 

bilgilerinin kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi ve mevduat hesaplarının bu kişiler tarafından başka 

hesaplara aktarılması sırasında, farklı cihazlardan işlem yapılmasına izin  verebilmektedir. Örneğin, 

gerçek hesap sahibi Türkiye’ de, kötü niyetli kişiler yabancı bir ülkede olmasına rağmen, sistem 

uyarı vermemektedir. Oysa bir kişinin aynı anda farklı konumlarda olamayacağı dikkate alındığında 

sistemin işlem yapılmaya çalışılan hesap üzerine bloke koyması sağlanmalıdır.  

Teknoloji sürekli geliştiği için, kullanıcılar yeni tehlikelere karşı sürekli uyarılmalı ve 

alınacak güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilmelidir. Örneğin günümüzde gelişen mobil 

teknolojilerde yeni güvenlik açıkları ortaya çıkabilmektedir. Bu güvenlik açıkları konusunda derhal 

önlem alınarak müşterilere bilgi verilmelidir17 

Özellikle günümüzde değişen teknoloji ile birlikte farklı cihazlar üzerinden internet 

bankacılığı hizmetlerine girilmektedir. Her çıkan teknoloji ile birlikte bu durumun internet 

bankacılığı sistemlerini nasıl etkilediği tespit edilmeli ve sözleşme öncesinde müşterilere teknik 

bilgiler verilmelidir18. 

Yine elektronik bankacılık işlemleri yapan müşteriler karşılaştıkları sorunları kendilerinin 

çözememesi halinde müşteri temsilcisine ulaşma konusunda sorunlar yaşamaktadır. Çünkü, düşük 

maliyet ile çalışmak isteyen bankalar, az sayıda müşteri temsilcisi istihdam etmekte ve kayıp, çalıntı 

ve şüpheli işlem bildirimi dışında temsilciye ulaşmak oldukça uzun sürmektedir. Sürekli 

problemlerle karşılaşan, hizmetlerinden memnun olmayan dijital bankacılık müşterileri, aktif 

 
16 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E.2013/11-2426 K, 2015/1540 sayılı ve 10.06.2015 tarihli karar. 
17 A. ÖZDEMİR, “İnternet Bankacılığı ve Hukuki Sorumluluk”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2013, s.158. 
18 İnternet Bankacılığı Hizmetleri ve Paydaşların Sorumlulukları, http://d.ogren-
sen.com/ekonomi/9252/index.html?page=3 (Erişim Tarihi: 14.08.2019). 

http://d.ogren-sen.com/ekonomi/9252/index.html?page=3
http://d.ogren-sen.com/ekonomi/9252/index.html?page=3
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olduğu ürün gruplarını kolayca taşıyabilmektedir. Bu durum da, bankaların müşteri kaybetmeleri 

bakımından risk taşımalarına neden olmaktadır 

SONUÇ 

Elektronik bankacılık, müşterilerin istedikleri zaman ve mekanda ve hızlı bir biçimde hizmet 

almalarını sağlayarak, bankacılık işlemlerinin yapılmasında önemli avantajlar sağlamaktadır. 

Elektronik Bankacılık sisteminin kullanımının yaygınlaşabilmesi, ortaya çıkabilecek sorunlara 

müdahale edebilmek için, teknolojik yatırımlar yapılmasını ve bu yatırımların sürekli olarak 

yenilenmesine bağlıdır. Ancak, sistemin güvenlik bakımından açıklara yer vermemesi bakımından 

ne kadar özen gösterilse de bazı riskleri barındırmaktadır. Kullanıcıların, kişisel hesap bilgilerinin 

bazı yöntemlerle kötü niyetli kişilerce ele geçirilmesi sonucunda mevduat sahipleri zarara 

uğrayabilmektedir. Hesap sahiplerinin, böyle bir dolandırıcılık işlemleri ile karşı karşıya kalmaları 

sonucu ortaya çıkan zararın kim tarafından üstleneceği sorunu çoğunlukla yasal yollarla 

çözümlenmeye çalışılmaktadır.  

Bankalar, güven kurumu olarak görev yapan işletmeler olduklarından, çeşitli yargı 

kararlarında da objektif özen yükümlülüğü, kendilerine emanet edilen mevduatı koruma 

yükümlülüğü dikkate alınarak, en hafif kusurlarından bile sorumlu tutulmaktadırlar.  

Bankalar tüm müşterilerini, hesap bilgilerini ne banka çalışanları ne de banka dışında 

üçüncü şahıslarla paylaşmamaları gerektiği konusunda bilgilendirmelidir. Çünkü, banka, kendi 

güvenlik önlemlerini almaması nedeniyle, ortaya çıkan zarardan sorumludur ve karşılamak 

zorundadır. 

Tüm yukarıdaki açıklamalar ışığında, birer güven kurumları olan bankalar, aldıkları 

mevduatları sahtecilere karşı özenle korumak zorundadırlar. Bireyler şahsi hesap bilgilerinin kötü 

niyetli kişilerce ele geçirilmesi hususunda yeterli güvenlik önlemlerini alsa da, bankaların bu 

konuda daha bilinçli olmaları,  kurum olarak güvenlik duvarının oluşturulmasında ki yatırımlarını 

daha da arttırmaları, dolandırıcılık işlem ve yöntemleri konusunda hesap sahiplerini bilinçlendirmek 

ve farkındalık oluşturmak üzere kamu spotu ile bilgilendirme yapmaları, gerektiğinde kolayca 

müşteri temsilcilerine ulaşabilmeyi sağlamak üzere yeterli eleman istihdam etmeleri gerekmektedir.  
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ÖZET 

Türk Bankacılık sistemi içerisinde gün geçtikçe artan sayıları ve verdikleri hizmetler 

itibariyle yerini iyice pekiştiren katılım bankaları, gelecekte mali kesimin önemli aktörleri arasında 

söz sahibi olma yolunda faaliyetlerine devam etmektedir. 

Türk Bankacılık Sektörü, 2001 yılından sonra getirilen yasal düzenlemeler sonucunda, 2008 

yılında başlayan küresel ekonomik krizden daha az etkilenmiş, ekonomide karlılık bakımından en 

iyi durumda olan sektör olmayı başarmıştır. Tüm işlemleri kayıt altında olan bu sektör, sözkonusu 

karları nedeniyle kurumlar vergisi; çalışanlara ödenen ücretler,  aracılık ettikleri işlemler nedeniyle 

GV, BSMV, DV, KKDF  gibi çeşitli vergi-fonları ödemek suretiyle ekonomiye gelir sağlamaktadır.  

Bu vergi ve fonların yanısıra, Harçlar Kanunu’nun 113. maddesi gereğince, bankalar, katılım 

bankaları, sermaye piyasası aracı kurumları, yatırım ortaklıkları, finansal kiralama şirketleri, 

faktoring şirketleri, yetkili müesseseler (döviz büfeleri), sigorta ve emeklilik şirketleri ile diğer 

finansal kurumlar tarafından yıllık olarak finansal faaliyet harçları adı verilen bir harcın da 

ödenmesi zorunluluğu vardır.  

Katılım bankaları, finansal faaliyetleri dolayısı ile sorumlu oldukları bu harçların bazılarını 

kuruluş aşamasında, bazılarını da kuruluştan sonra ve yıllık olarak ödemek zorundadırlar. Diğer 

yandan katılım bankalarının sorumlu oldukları harçlar, açmayı planladıkları şube sayılarına göre de 

değişmektedir.  

Katılım bankacılığını da içerisine alan Bankacılık sektörü, -özellikle özel sektör bankaları-  

personel maliyeti, kira giderleri, gibi sabit maliyetleri mümkün olduğunca kısmaya çalışan, kar 

etmediği şubelerini de bir süre sonra kapatabilen, bir diğer deyişle kara odaklı çalışan,  bir 

sektördür. Halen sektörün önemli bir kısmı yabancı sermayeli bankalardan oluşmakta olup, karlı 

olduğu sürece faaliyetine devam etme hizmet anlayışlarını sürdürmektedirler. Bu çerçevede, 

sözkonusu harçlar nedeniyle, bankalar için yeni şube açma ya da açılmış şubelerin devamlılığı 

konusunda tereddütler ortaya çıkmaktadır. 

Çalışmada, söz konusu faaliyet harcının tahsil edilmesine ilişkin yasal düzenlemeler, 

gerekçeleri ile birlikte hukuksal yönden inceleme konusu yapılırken, halen tahsil edilmeye devam 

olunan bu harçların katılım bankalarının faaliyetleri ile banka ile işlem yapan müşterilere yönelik 

olarak ortaya çıkarabileceği muhtemel etkileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

 

I-GİRİŞ 

Ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçası olan, sistemin en önemli lokomotifi görevini gören 

ve işleyişini sağlayan kuruluşların başında bankalar gelmektedir. Bankalar gerçek kişiler ve tüzel 

kişiler için günlük yaşamın vazgeçilmez kurumları haline gelmiştir. Toplumsal yaşam içerisinde 

ekonomik sistemin bir parçası olan bu kurumlar, kişilerin inançlarına paralel bir yapılanmaya da 

gidebilmekte, faaliyetlerini ona göre şekillendirebilmektedir. Bu kurumlara verilebilecek örneklerin 

başında bankacılık sektörüne paralel bir biçimde faaliyetlerini sürdüren katılım bankaları 

gelmektedir.  

Konvansiyonel bankaların faaliyetlerini faize dayalı olarak sürdürmesi nedeniyle, faize karşı 

duyarlı olan bazı kişilerin bankacılıkla ilgili ihtiyaçlarının karşılanamamasından ötürü, islam ilkeleri 

çerçevesinde faaliyet gören yeni bir bankacılık sistemi doğmuştur. Dünyada, islami bankacılık, 
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faizsiz bankacılık olarak isimlendirilen bu kurumlar, ülkemizde özel finans kurumu adıyla faaliyet 

göstermeye başlamış, yaşanan bazı sorunlar sonrasında, 2005 yılından itibaren katılım bankacılığı 

adı verilerek 5411 sayılı Bankacılık Kanuna tabi olmaları sağlanmıştır.  

Bankalar A.Ş. şeklinde kurulmaları nedeniyle, başta kurumlar vergisi olmak üzere pek çok 

verginin doğrudan ve/veya dolaylı olarak mükellefi durumundadırlar. Bunun yanı sıra, finansal 

destek harcı denilen vergi benzeri bir yükümlülük ile de karşı karşıyadırlar. Ödeme zorunluluğu 

olan bu harçlar, bankaların işlem maliyetlerini artıran unsurlardandır.  

 

 

II- KATILIM BANKACILIĞI VE EKONOMİK SİSTEMDEKİ YERİ 

5411 Sayılı Bankalar Kanunu’nun 3. maddesine göre katılım bankası: özel cari ve katılma 

hesapları yoluyla fon toplamak ve kredi kullandırmak esas olmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlar 

şeklinde ifade edilmektedir. Yine aynı maddenin devamında açıklandığı üzere özel cari hesap: 

katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen her an geri çekilebilme 

özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen fonların oluşturduğu 

hesapları ifade ederken katılma hesabı: katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca 

kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine 

önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti 

edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları ifade etmektedir. 

  Katılım bankalarının geçmişi Faizsiz Bankacılık ve İslam Bankacılığı adı altında dünyada 

1960’lı yıllara kadar uzanırken Türkiye’de 1980’li yılların başlarında gündeme gelerek yakın tarihe 

kadar Özel Finans Kurumu olarak adlandırılmıştır. Özel Finans Kurumları 5411 sayılı Bankacılık 

Kanununda yapılan değişiklikle 2005 yılı başından itibaren “Katılım Bankaları” ismini almıştır. 

Özel Finans Kurumlarının, bankaların tabi oldukları Bankalar Kanunu dışında bir yasa ile 

yönetilmeleri, vergi, fon vb. zorunluluklara tabi olup olmama, bankaların denetime tabi oldukları 

kurumlar tarafından denetlenip denetlenmeme gibi sorunların yanında, yurt dışı piyasalarda işlem 

yapılması sırasında bir takım anlam karmaşası, banka ile muhatap olunup olunmadığına yönelik 

sorunlara neden olmaktaydı. Bu hususlar dikkate alınarak, yapılan isim değişikliği ile  

konvansiyonel bankalarla aynı yasal düzenlemelere tabi olmaları sağlanmıştır. Yapılan isim 

değişikliği ile, faizsiz prensipler dâhilindeki kȃr zarara katılımı temsilen ‘katılım’, içinde 

bulundukları sektörü ve faaliyet alanlarını temsil etmesi amacıyla ‘banka’ ibareleri kullanılarak 

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre  ‘Katılım Bankacılığı’ şeklinde ifade edilmeye başlanmıştır.  

Tablo 1: Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları 

BANKA ADI 
YURTİÇİ 

ŞUBE SAYISI 

YURTDIŞI ŞUBE 

SAYISI 

Albaraka Türk Katılım 

Bankası A.Ş. 
231 1 

Türkiye Emlak Katılım 

Bankası A.Ş. 
1 0 

Kuveyt Türk Katılım Bankası 

A.Ş. 
422 2 

Türkiye Finans Katılım 

Bankası A.Ş. 
306 0 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. 91 0 

Ziraat Katılım Bankası A.Ş. 81 0 
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Kaynak: http://www.tkbb.org.tr/banka-genel-bilgileri, (Erişim Tarihi: 15.08.2019). 

Görüldüğü üzere, yakın dönemde faaliyete geçen üç adet sermayesi kamuya ait olan katılım 

bankası ile birlikte şube sayıları da giderek artmaktadır.  

Uzun yıllar bankacılık sektöründen yeterli payı almakta zorlanan katılım bankaları, Şekil 

1’de de görüldüğü üzere, kamu katılım bankalarının devreye girmesiyle paylarını artırmaya 

başlamıştır. 

Şekil 1- Katılım Bankalarının Türk Bankacılık Sistemindeki Payları 

 
Kaynak: https://katilimdunyasi.com/2019/05/10/katilim-bankalarinin-payi-yuzde-554/ 

(Erişim Tarihi: 23.08.2019). 

Katılım bankalarının aktif büyüklüğü, 244.227  Milyon TL’ sına ulaşmış durumda olup, 

topladıkları fon miktarı 179.526  Milyon TL iken, kullandırdıkları fon miktarları ise 147.271 

Milyon TL’ sına ulaşmıştır1.  

Bankalar ellerinde fon fazlası/tasarrufu olan kesim ile finansmana ihtiyaç duyan gerçek veya 

tüzel kişiler arasında dolaylı olarak bir bağlantı kurmaktadır. Çünkü, bankaların en temel işlevi, 

tasarruflar ile parasal ihtiyaçlar, dolayısıyla yatırımlar, arasındaki ilişkiyi en etkin bir şekilde 

sağlamaktır2. Katılım bankaları da, inançları nedeniyle faize duyarlı kesimin bankacılık sistemine 

dahil olmasını sağlamanın yanı sıra, tasarruflarını değerlendirmek ve/veya finansman ihtiyacını 

karşılamak isteyen tüm bireyler veya tüzel kişilerin finansal faaliyetlerinde tercih edebileceği, 

alternatif bir bankacılık yöntemi olarak, finansal piyasalarda önemli kurumlar arasında yerini 

almaktadır.  

 

III-HARÇ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KANUNİLİK İLKESİ BAKIMINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Harç, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları hukuki işlemden ve sundukları 

hizmetten dolayı aldıkları parasal gelirlerdir. Bir diğer deyişle,  kamusal nitelikli bir hizmetten bazı 

kişilerin özel yarar elde etmeleri karşılığında ödenen paradır. Harç konusu olan hizmetleri sadece 

devlet yerine getirmektedir ve bunun karşılığını da yine devlet almaktadır. Harç, kamu 

hizmetlerinden yoğun bir biçimde yararlanan kişilerden alınmakla birlikte, kural olarak ödenen 

bedel, alınan hizmetin maliyetini karşılayacak miktarda değildir.  

 
1 Türkiye Katılım Bankaları Birliği, http://www.tkbb.org.tr/, (Erişim Tarihi: 23.08.2019).  
2 Ömer Eroğlu, Para Teorisi ve Politikası Ders Notları, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 50, 

Isparta, 2004, s.74. 

https://katilimdunyasi.com/2019/05/10/katilim-bankalarinin-payi-yuzde-554/
http://www.tkbb.org.tr/
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Görüldüğü üzere, harçlar, kanuna dayalı olarak devlet ve kişi ilişkisinde bir tür yapılan işin 

maliyet bedeline katılma, yani hizmet ya da işlem karşılığında alınmaktadırlar3. Harçların vergi ile 

olan en önemli farkı, vergilerin karşılıksız olarak alınması söz konusu iken, harçların zora dayalı da 

olsa karşılığının bulunmasıdır4. Harçlar Kanunu’ nu 1. Maddesinde, harca tabi olan işlem türleri 9 

başlık altında sayılmış olup, bunlar; 1) yargı harçları, 2) noter harçları, 3)vergi yargısı harçları, 4) 

tapu ve kadastro harçları, 5) konsolosluk harçları, 6) pasaport, ikamet teskeresi, vize veb Dışişleri 

Bakanlığı tasdik harçları, 7) gemi ve liman harçları,  8)imtiyazname, ruhsatame ve diploma harçları, 

9) trafik harçlarıdır. 

Harçlar, temelini Anayasa’ nın 73. Maddesinden almaktadır. Çünkü, sözkonusu maddede, 

“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi 

yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır. Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülükler, kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve 

benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kuruluna 

verilebilir” hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere, bu düzenleme, genellik ve eşitlik ilkesi, mali 

güce göre vergileme ilkesi ve yasallık ilkesi gibi temel vergileme ilkelerini içermektedir. 

Anayasada, bahsi geçen, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükleri birlikte 

kapsayacak şekilde “kamusal malî yüküm” kavramını kullanmak mümkündür5. Anayasa’nın 73. 

Maddesine yer aldığı üzere, kamusal mali yükümlerin, kanunla konulup, değiştirilip kaldırılması 

hükmü, esasen kanunilik ilkesini ifade etmekte olup, harçlar için de kanunilik ilkesine uyulması 

zorunlu olmaktadır.  

Harçlar da “vergi kanunu” kavramı kapsamında kabul edilmesinin sonucunda Vergi Usul 

Kanunu hükümlerine tabi olmaktadırlar (VUK.m.1, 3/A). Yorum kuralları açısından vergi kanunları 

ile aynı hükümler uygulanmaktadır6. 

Kamusal malî yükümlerin kanuniliği ilkesinin harçlar açısından somutlaştırılmış şeklini, 

“harçların kanuniliği ilkesi” olarak değerlendirilebilir ve harçların 492 sayılı Harçlar Kanunu7 ile 

düzenlenmesi bu ilkeye uyulduğunun göstergesidir.  

Ayrıca, harçlara ilişkin kurallar ve tarifelerin yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiş olması,  

“harçların belirginliği ilkesi” nin de yerine getirilmiş olduğunu göstermektedir. 

Harçlar hizmet karşılığı olduğundan devlet yönüyle, sadece hizmeti talep edenler açısından 

cebren tahsili ilkesi geçerli olabilecektir. Yürütmenin harçlar konusunda yetkisi, harçların tahsil 

şeklini belirleme (HK.m.131,132,133), harç tahsillerinin denetimini yapma (HK. m.134) ve 

tarifedeki tutarların oranları üzerinde değişiklik yapabilme şeklinde tanınmıştır (HK.mük.m.138). 

Yine, vergilerde olduğu gibi, harçlar konusunda da, idarenin ve yargı organlarının kanunun 

anlamını belirlerken ve kıyas yoluna başvurulmaması gerekmektedir8. 

 Harçlarda belirli bir hizmet bedeli özelliği bulunmaktadır. Bu hizmetten 

yararlanmayanlardan harç alınmaması gereklidir. Harç miktarı siyasi, sosyal ve mali olanaklar 

dikkate alınarak kamu yetkililerince belirlenir. Harç, hizmetten faydalanma derecesine göre tespit 

edilerek belirlenebilir. Yani kişilerin bu hizmetlerden sağladığı özel fayda karşılığında bedel 

belirlenir. Vergilendirmede ise böyle bir tespit zordur. 

Kişilerin onlara sunulan hizmetlerden faydalanıp faydalanmadıklarına ya da ne kadar 

faydalandıklarına bakılmaz. Yani vergi karşılıksız iken harç karşılıklıdır. 

 

IV- FİNANSAL FAALİYET HARCI VE TAHSİLİNE YÖNELİK 

DEĞERLENDİRME 

 
3Abdurahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, 9. Baskı,  Ankara 2003,  s. 102. 
4 Mualla Öncel, Ahmet Kumrulu, Nami Çağan, Vergi Hukuku, Turhan Kitabevi, 11.Bası,  Ankara 2004,s. 435. 
5 Gülsen Güneş, Verginin Yasallığı İlkesi, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998, s.21. 
6 Aziz Taşdelen, “Baro Hakem Kurulu Faaliyetlerinin Harçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi”, Dokuz    Eylül 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:6, Sayı :2, 2004, s.282.  
7 02 Temmuz1964 Tarih ve 492 sayılı Harçlar Kanunu (RG. 17.07.1964-11756). 
8 Nami Çağan, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul, 1982, s.102. 
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Halen uygulanmakta olan finansal faaliyet harcı ilk kez, 6 Temmuz 1994 Tarih, : 21982492 

Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili Değişiklik yapan 34. 

Maddesi ile getirilmiştir. Buna göre;  

MADDE 34. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin " 

VI-Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar " bölümünün 

16'ncı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı tarifenin sonuna "XI-Finansal faaliyet izin belgesi 

harçları " bölümü eklenmiştir. 

Finansal Faaliyet Harçlarının, Bankalar, Sermaye piyasası aracı kurumları, Yatırım 

ortaklıkları, Finansal kiralama şirketleri, Faktoring şirketleri, Yetkili müesseseler, Sigorta ve 

emeklilik şirketleri ile diğer finansal kurumlar tarafından ödenmesi gerekmektedir.  

Harçlar Kanunu’nun 113. maddesine göre; “Yıllık harçlar, her yıl ocak ayının başında yıllık 

olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve 

ocak ayı içerisinde ödenir.” 

2019 yılı için belirlenen finansal faaliyet izin belgeleri harç tutarları ekte yer almakta olup, 

bu harçların 2019 yılı Ocak ayı içerisinde bir dilekçe ile vergi dairesine başvurularak ödenmesi 

gerekmektedir. 

 

 

 

 

Tablo 2-  82 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile Belirlenen 01.01.2019 Tarihinden 

İtibaren Geçerli Finansal Faaliyet Harç Tutarları 

  

XI- Finansal faaliyet harçları 

  

1- Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri: 

  

  

a) Türkiye'de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye'de 

açılan Merkez Şubelerine ilişkin izin belgeleri (Her yıl için) 

  

524.041,40 TL 

  

  

b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve 

açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (Her banka, her 

şube ve her yıl için) 

  

524.041,40 TL 

  

c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere 

açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan 

şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (6487 sayılı Kanunun 11 

inci maddesi ile değiştirilen  parantez içi hüküm. Yürürlük; 

11/6/2013) (her şube ve her yıl için, şube açılışında şubenin 

açıldığı ay kesri tam ay sayılmak suretiyle takvim yılının kalan ay 

süresine isabet eden harç tahsil edilir.) bir önceki takvim yılı 

başındaki nüfusa göre; 

-Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 

-Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 

-Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge 

sınırları içinde 

  

  

  

  

  

  

31.442,00 TL 

94.327,10 TL 

125.769,80 TL 

  

2- Mülga 

  

3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki 

belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 

  

77.651,70 TL 

  

4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 

  

77.651,70 TL 
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5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri: 

  

a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 

  

77.651,70 TL 

  

b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil 

olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube 

için) 

  

38.825,40 TL 

  

6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri: 

  

a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 

  

77.651,70 TL 

  

b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak 

üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 

  

38.825,40 TL 

  

7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri 

  

a) Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her 

yıl için) 

  

36.218,60 TL 

  

b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için 

düzenlenen belgeler 

  

18.108,70 TL 

  

8- 

  

  

a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 

  

194.132,30 TL 

  

b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 

  

136.642,30 TL 

(6322 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:15/6/2012) (a) ve (b) 

bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin 

belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı 

alınır. 

9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler: 

  

a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her 

yıl için) 

  

77.651,70 TL 

  

(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal 

hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek 

ve tüzel kişilerdir.) 

  

b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili 

izin belgeleri (Her şube için) 

  

38.825,40 TL 

  

Kaynak: http://www.sigmaymm.com.tr/s_ (Erişim Tarihi: 23.08.2019). 

Her yıl tahsil edilen bu harçlar;  harçların en önemli özelliği olan “bir hizmetten 

yararlanılması nedeniyle alınma” niteliğini taşımamaktadır. Bugünkü haliyle şube açma izni 

çerçevesinde bir defaya mahsus olarak alınan harçlar, harcın genel tanımı kapsamında 

değerlendirilebilecektir. Ancak her yıl yeniden alınması, bu bedelin harçtan çok vergiye 

yaklaşmasına neden olmaktadır. Bu bedelin vergi olarak değerlendirilmesi halinde ise, sadece banka 

http://www.sigmaymm.com.tr/s_
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şubelerinden alınması nedeniyle Anayasa’ nın 73. Maddesinde belirtilen genellik ve eşitlik ilkesine 

aykırılığı, bedelin yörenin nüfusuna göre değişmesi nedeniyle de mali güce göre vergilendirme 

ilkelerine aykırı bir nitelik doğabileceği düşünülmektedir. 

Katılım bankalarının da içinde bulunduğu Bankacılık sektörü,  -özellikle özel sektör 

bankaları-  personel maliyeti, kira giderleri, gibi sabit maliyetleri mümkün olduğunca kısmaya 

çalışan, kar etmediği şubelerini de bir süre sonra kapatabilen, bir diğer deyişle kara odaklı çalışan,  

bir sektördür. Bankalar finansman hizmeti sağlamakla görevli kuruluşlar olsa da aynı zamanda A.Ş. 

şeklinde kurulan ticari şirket niteliğindedirler. Dolayısıyla, karlı olduğu sürece faaliyetine devam 

etme hizmet anlayışını taşımaktadırlar. Finansal faaliyet harçlarının, karlılığı düşük olan şubelerde 

önemli bir maliyet unsuru olarak görülmesi halinde, bankalar için yeni şube açma ya da açılmış 

şubelerin devamlılığı konusunda tereddütler ortaya çıkabilecektir.  

Bu durumda, sabit maliyetlerin artması nedeniyle karlılığı düşen, yüksek kar elde 

edilemeyen yörelerde şube açılması bir yana mevcut şubelerin bile kapatılması gündeme gelecek, 

ya da bu maliyetleri bankacılık hizmet komisyonları adı altında müşterilerine yansıtmaya 

çalışacaktır.  

Artan maliyetler nedeniyle şube kapatılmasına kararı verilmesi halinde, bu kararın 

ekonomiye getireceği ek yük alınacak harçla kıyaslandığında daha fazla olabilecektir. Şöyle ki, 

çalışanların maaşlarından alınan vergilerin, şube kira ödemelerinin, elde edilen gelir nedeniyle 

ödenecek kurumlar vergisinin, aracılık edilen işlemler nedeniyle alınan GV, BSMV, DV gibi 

vergilerin tahsil edilemeyeceği, bunun yanı sıra bulundukları yöreye ekonomik canlılık getirmeleri 

nedeniyle dolaylı olarak sağlanan vergi gelirlerinin düşeceği  dikkate alındığında, tahsil edilecek 

finansal faaliyet harcının getirisi ile götürüsünün değerlendirilmesinde yarar olduğu 

düşünülmektedir.  

Bir diğer olumsuz etki de, ekonomide mevcut işsizlik miktarının artmasına yapacağı katkı 

olacaktır. 

SONUÇ  

Kamu gelirlerini arttırmak be bütçe açıklarını kapatmak üzere, tahsil edilen finansal faaliyet 

harçlarının, finans sektöründe mevcut pazar payını, şube sayısı, personel sayısı gibi unsurları 

artırmak suretiyle yükseltmeye çalışan katılım bankalarının karlılığını düşürebileceği, yeni şube 

açma ya da mevcut şubenin faaliyetine devam edebilmesi konusunda tereddütler ortaya 

çıkarabileceği,  böylelikle çeşitli kaynaklardan alınan vergi gelirlerinin düşebileceği, işsizliğin 

artabileceği,  harç maliyetlerinin bankalarca müşterilerine yansıtma çabası içine girilebileceği 

yönünde olumsuz etkilerinin olabileceği, dikkate alınarak uygulanması gerektiği düşünülmektedir. 
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Özet  

Bu çalışma duygusal emek ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
yapılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Duygusal emek ölçeği için 
Dierfendorff ve arkadaşları tarafından (2005) geliştirilen Basım ve Begenirbaş tarafından (2012) 
Türkçeye çevrilen ölçek, psikolojik sermaye ölçeği olarak ise Luthans ve arkadaşları tarafından 
(2007b) geliştirilen Akçay (2014) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Anket, 
Akdeniz bölgesinde bulunan bir ilde görev yapan öğretmenlere                 uygulanmıştır. Çalışmada 
duygusal emek ve psikolojik sermaye ile ilgili yazın taramasına yer verilmiştir. Araştırma 
kapsamında elde edilen verilerle araştırma ölçeklerinin güvenirlilikleri test edilmiş, frekans analizi, 
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış, elde edilen araştırma bulguları sunulmuştur. 

 Anahtar Kelime: Duygu, Duygusal Emek, Psikolojik Sermaye 

      

          1.GİRİŞ  

Gün geçtikçe gelişen ve rekabetin daha da zorlaştığı iş hayatında artık en önemli silah insan 
etmenidir. İnsan duyguları ve davranışları hemen her alanda kurumlar için en büyük güç haline 
gelmiş ve duygular sosyal bilimler literatürüne bu şekilde girmiş bulunmaktadır. İş görenlerin 
çalışma ortamına göre duygularını belirlemeleri duygusal emek kavramını ortaya çıkartmıştır. 
Duygusal emek, iş görenlerin davranışlarını çalıştıkları örgütün isteklerine göre biçimlendirmesi 
olarak tanımlanabilir (Özdemir, Yalçın ve Akbıyık, 2012: 302). 
 
    Günümüz iş dünyasında artık teknoloji ve sermaye kadar insan zihnine dayalı iş görmenin 
de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Psikolojik sermaye olarak adlandırılan zihne dayalı iş görme, 
çalışanın örgüte birçok alanda katkı sağlamasından dolayı önemi gün geçtikçe artan bir konu olarak 
literatürde yer almaktadır. Psikolojik sermaye kavramına göre çalışanların iş yerlerinde mutlu 
olmasının özveri ve daha verimli çalışılmayı beraberinde getirdiği kabul edilmektedir (Afacan 
Fındıklı ve Erkuş 2013: 303). Bu çalışma duygusal emek ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi 
incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2. PSİKOLOJİK SERMAYE  

 
Günümüz iş dünyasında yaşanan yoğun değişimler, ilişkileri hızlandırmakla birlikte mesafeleri de 
kısaltmıştır. Mesafelerdeki kısalma ve hızlı iletişim uzak pazarlara ve farklı yönetim şekillerine 
ulaşılmasını da kolaylaştırmaktadır. Küreselleşen iş dünyasıyla rekabet edebilmenin en önemli 



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 
 

 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
 

360 

silahı insan kaynağıdır. Günümüzde insan kaynağını öz sermaye kadar önemsemeyen işletmelerin 
yok oldukları birçok örnekte görülmektedir. Yönetimdeki değişimleri titizlikle ve dikkatli bir 
şekilde yerine getirme eylemi, sürekli değişim gösteren iş hayatında yaşanılan baskılar çalışanların 
psikolojik olarak yıpranmalarındaki en büyük sebep olarak görülmektedir. Bu yıpranmanın önüne 
geçilmesi için son yıllarda göze çarpan konulardan bir tanesi olarak psikolojik sermaye kavramına 
önem verilmektedir. Psikolojik sermayelerinin belirlenmesi ve performanslarını arttırmak için 
bireylerde kişisel gelişimlerini ve pozitif örgütsel davranışlarını arttırmaya yönelik eylemler 
gerçekleştirilmelidir (Akdemir ve Açan, 2017: 57). 
İşletmelerdeki yönetim politikaları, çalışanların haklarının gözetilmesi, iş görenin ihtiyacı 
doğrultusunda verimlilik ve etkinliklerini arttırmak için değişim mühendisliğini benimsemek 
zorundadırlar. İş görenleri örgütlerde doğru yerde kullanmak, çalışanların zayıf ve güçlü yönlerini 
bilmek, beceri ve kabiliyetlerinden faydalanmak gibi hususlar psikolojik sermayenin temellerinin 
atılmasını sağlamıştır (Barutcu ve Kaçar, 2017: 80). 1999 yılının sonlarına doğru literatüre giren bu 
kavram Martin Seligman’ın eseridir. 2004 yılında Luthans ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve 
2007 yılında ölçek haline getirilmiştir (Karpuz ve Biçer, 2018:230). 
Psikolojik sermaye, çalışanların mutluluğu ve başarısını artırmaya bunun yanında nasıl daha iyi 
olabileceklerine odaklanan bir kavramdır (Argon ve Tükel, 2016: 2). Stres, tükenmişlik, 
performans, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgüt kültürü ve liderlik gibi psikolojik 
özellikler taşıyan kavramlar ile psikolojik sermaye kavramının ilişkilendirildiği çalışmaların sayısı 
çoğalmaktadır. Bu da gösteriyor ki, psikolojik sermayenin önemi örgütler ve araştırmacılar 
tarafından anlaşılmaya başlanmaktadır (Bankacı, 2016: 74). 
Örgütsel psikolojik sermaye kavramı, kişilerin zayıflıkları veya sorunlarıyla değil de, özellikle 
güçlü yönlerinin farkına varılması ve geliştirilmesiyle ilgili bir kavram olarak insan kaynaklarının 
geliştirilmesi ve yönetilmesine yönelik bir yaklaşımı ele almaktadır (Avcı ve Bozgeyikli, 2017: 44). 
Doğan ve Arslan’a (2018) göre psikolojik sermaye kavramı, öz yeterlilik, umut, iyimserlik ve 
dayanıklılık gibi psikolojik yapı taşlarından oluşan iş görenlerin bireysel motivasyonlarını arttıran 
eylemleri içerir. Geçkil ve Kocayiğit’e (2017) göre ise, öz yeterlilik, iyimserlik, umut ve 
dayanıklılık alt boyutları ile ‘kimim?’ sorusunun cevabını alan, çalışanların nasıl daha mutlu ve 
verimli çalışabileceğini araştıran ve önemi gün geçtikçe daha çok artan kavrama psikolojik sermaye 
denilmektedir. Dağ (2018), iş görenlerine daha fazla yatırım yapmaları sonucu verimliliklerinde ve 
iş performanslarında artışın sağlanmasının psikolojik sermayeye olan ilgiyi artırdığını ifade etmiştir. 
Psikolojik sermayenin temel özellikleri; her duruma pozitif bakış açısı geliştiren ve kişilerin güçlü 
yönlerine odaklanan bir düşünce sistemi, sosyal sermaye ve insan sermayesinin ilerisinde bir 
anlama sahip olması, rekabet avantajının elde edilmesi ve korunmasında yardımcı olması ve 
geliştirilip uygulanabilir bir yapıda olması şeklinde sıralanabilir (Çetin ve Varoğlu, 2015: 116). 
İnsan davranışlarını ve bu davranışların nedenlerini inceleyen bilim adamları psikolojik sermayenin 
ortaya çıkmasında üç psikolojik misyondan etkilenmişlerdir. Bunlar; zihinsel problemleri 
iyileştirmek, kişilerin yaşamlarını anlamlı kılmak ve verimlilik düzeylerini arttırmak, çalışanların 
güçlü yönlerinin, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır (Seligman, 2002:4, Aktaran, 
Bilgin ve Akçay, 2016: 159). Kişilerin olumlu yönde seyreden tüm ruhsal durumları, psikolojik 
sermayenin temellerini oluşturmaktadır (Doğan ve Arslan, 2018: 114). 
Psikolojik sermayenin örgütlerin bir parçası olmasının sebebi, çalışanların yönetilmesi, 
yönlendirilmesi ve bireysel ve örgütsel özellikler sebebiyle tamamlayıcı bir yapıya sahip olmasıdır 
(Karpuz ve Biçer, 2018:230). Bu tamamlayıcı unsurun en önemli özelliği,  verimliliğin ortaya 
çıkarılmasında psikolojik sermayenin etkisinin büyük olmasıdır (Koçak ve Temiz, 2016: 3331). 
Çalışanların, demokratik bir yönetime sahip olması, iş tatmini yüksek ve kendilerine değer 
verildiğinin hissedilmesi psikolojik sermaye oranının artmasına katkı sağlayabilir ve yönetimde 
doğru kararların çıkmasını sağlayabilir (Korkmazel, Ekingen ve Yıldız, 2016: 278). 
Psikolojik sermaye düzeyi yüksek iş görenler, yöneticilerden ve çalışma arkadaşlarından destek 
gören, yaptığı işi sadece görev olarak değil, benimseyerek sevgi ile yapan kişilerdir. Bu durum, 
işinden haz duyan, performansı ve motivasyonu yüksek çalışanları ortaya çıkararak rekabeti ve 
verimliliği maksimum dereceye ulaştırmaktadır (Pelenk, 2018: 359). Pozitif örgütsel davranış 
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doğrultusunda şekillenen psikolojik sermaye; zor işlerde başarı sağlanacağına olan inanç (öz 
yeterlilik), vizyon ve misyonun gerçekleştirilmesine dair olumlu beklenti (iyimserlik), iş yerindeki 
mevcut duruma alışma ve örgütteki stratejik planlara ulaşmakta azim gösterme (umut), karşılaşılan 
tüm zorlulara karşı ayakta kalabilme ve her durumla mücadele edebilme ve başarıya ulaşma 
(dayanıklılık) özellikleriyle açıklanabilen tüm olumlu davranışlardır (Luthans vd., 2008: 223, 
Aktaran, Öğüt ve Kaplan, 2015: 88). 

Öz-yeterlilik: Çalışanların görevlendirildikleri işlerde başarılı olmalarını, kaynaklarını doğru 
kullanmalarını ve faaliyete geçtiklerinde yeteneklerini ortaya koymadaki becerisine kişinin kendine 
olan güven ve inancını temsil eder. Herhangi bir işe başlamadan önce doğru çalışanı doğru yerde 
kullanmak için çalışanların yeteneklerini, bilgi dağarcığını bilmek gerekir. Aynı şekilde kişiler 
yeteneklerini değerlendirmeli, geliştirmeli ve kullanıma hazır hale getirmelidir (Ağar ve Yıldırım, 
2019: 296). 
Dolayısıyla örgütler açısından çalışanlarının öz yeterlilik dereceleri kritik bir öneme sahiptir. Öz 
yeterliliğin geliştirilmesi, direk öğrenme, olumlu geri bildirimlere, psikolojik ve fizyolojik açıdan 
uygun çalışma koşullarına, motivasyon derecelerine bağlıdır (Bilgin ve Akçay, 2016: 160). 
 Umut: Mevcut örgütlerde vizyonu gerçekleştirmek amacıyla daha önceden belirlenen amaç ve 
hedeflere ulaşmak için farklı yollar bulması ve bu yolları bulurken kişinin kendi motivasyonunu 
arttırmasıdır (Akdemir ve Açan, 2017: 61). Umut faktörü, performansın artmasını ve verimli 
çıktıların elde edilmesini sağlayarak çalışanların psikolojik sermaye yapılarını geliştirmekte, işe dair 
düşüncelerini olumlu yönde etkilemektedir (Bilgin ve Akçay, 2016: 161). Umut kavramına göre, 
hedeflerinde başarısız olan kişiler öğrenilmiş çaresizlikle tanışmışlardır. Bu nedenle umut, amaçlara 
ulaşma sürecinde öğrenilmiş çaresizliği değil, farklı yollarla amaca ulaşmayı kendine ilke alan bir 
kavramdır (Yetiş, 2016: 12). 
 İyimserlik: İyimserlik insanların hem özel hayatlarında hem de iş hayatlarında her zaman olumlu 
düşünme ve yaşananların iyi yanlarını görme, bu bakış açısını günümüzde de gelecekte de 
kabullenilmesini sağlamaktadır (Çoban, 2013: 21). İyimserlik kavramının çalışanları başarıya 
götürmesinin sebebi, yapılan hatalardan ders çıkarılması ve olumsuz durumlarda pozitif yaklaşımlar 
göstermesinden dolayıdır (Kaya, Balay ve Demirci, 2013: 51). 
Dayanıklılık: Psikolojik dayanıklılık, hayatının birçok evresinde stresi hisseden ve bu zor şartlarda 
kendini toplayıp hedeflerine odaklanma gücünün en önemli unsurudur. Dayanıklılık seviyesi 
yüksek olan kişiler, çevrelerindeki stresi hissetmezler ve kendileri içsel olarak pozitif ruh haline 
sahiptirler. İnsanların, hayatın tüm zorlukları karşısında verdiği mücadeleler sonucu kazandığı 
karmaşık ve oldukça hassas bir süreçtir (Keleş, 2011: 348). 

3. DUYGUSAL EMEK

1800’lü yıllarda ortaya atılan duygu kavramı, günümüzde geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Duygu 
olgusu, gün geçtikçe örgütsel anlamda daha çok kullanım alanı bulmaktadır (Seçer, 2009: 814). 
Duygularımızın önemli bir iletişim aracı olmasının nedeni, içinde bulunduğumuz durumları dış 
etmenlere yansıtmada kullandığımız en etkili araç olmasıdır. Jest ve mimiklerimiz, duygularımızı 
yansıtmada kullandığımız en etkili işaretlerdir. Yüz ifadesi, tüm insanlarda aynı şeyi ifade etmekle 
birlikte, bazı kültürlerde farklılıklar görülmektedir. Bu işaretler genel manada aynı duyguları 
çağrıştırır. Bu bilgiler doğrultusunda duyguların da müzik gibi evrensel olduğu görülmektedir. 
Kişilerin sahip oldukları kültür ve yaşamış oldukları çevreden dolayı duygusal tepkimeleri de 
değişmektedir (Barutçugil, 2002: 65). 
Literatürde duygu kavramının da tetiklemesiyle ortaya çıkan en önemli kavram duygusal emektir. 
Duygusal emek kavramı, ilk defa 1983 yılında Arlie Hochschild tarafından kullanılmıştır. 
Hochschild’in “The Managed Heart” isimli kitabında konu edilen duygusal emek, çalışanların iş 
ortamlarındaki göstermiş oldukları verimliliğe değinmektedir (Güngör, 2009: 169). 
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Günümüzde önemi gün geçtikçe artan hizmet sektöründe, çalışanlar hem birbirleri ile hem de 
müşteriler ile daha yakın bir iletişim içerisindedirler. Bu nedenle hizmet sektöründe çalışanlar diğer 
sektörlere göre duygusal olarak daha çok emek harcamak zorundadırlar. Duygusal emek kavramını, 
çalışanların davranışlarını işletmelerin prosedür ve müşteri durumuna göre biçimlendirmesi olarak 
tanımlamak mümkündür (Gaye, Mustafa ve Melis, 2013). 
Diğer bir tanıma göre duygusal emek, çalışanların iş yerlerine göre duygularını kontrol etme, 
çalıştıkları sürece bulundukları örgütle duygusal olarak bütünleşmeleridir. Çalışanlar iş yerlerindeki 
duygusal emek kavramını benimsemelidirler. Benimsemedikleri veya rol yaptıkları sürece belirli 
duygu bozuklukları ile karşılaşmaları kaçınılmazdır. Stres, tükenmişlik, mesleği bırakma, 
yabancılaşma ve en önemlisi rol çatışması bu duygu bozukluklarına örnek olarak verilebilir 
(Çakmak, 2018: 1). 
 
Duygusal Emek Boyutları  
 
Duygusal emek boyutları, önceleri sadece derinlemesine ve yüzeysel olmak üzere iki boyutta 
incelenirken daha sonra samimi davranış olmak üzere yeni bir boyut eklenmiştir. Aşağıda duygusal 
emeğin bu üç boyutu açıklanmaktadır. 
 

1. Yüzeysel Davranış   
  
Yüzeysel davranış, çalışanların oldukları ruh halinin tam tersi şekilde davranmaları olarak 
tanımlanabilir. Kişiler dışarıya yüz ifadeleri veya ses tonları ile hissettiklerinin tam tersini ifade 
edebilirler. Örnek vermek gerekirse, market çalışanlarının moralleri çok bozuk olduğu halde 
müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla gülümsemesi ve üzgün olduğunu saklaması durumudur 
(Hochschild, 1983:37-38; Akt., Bıyık ve Aydoğan, 2014: 162).  
 

2. Derinden Davranış 
Derinden rol yapma yüzeysel rol yapma gibi sadece göstermelik olmanın dışında üstlenilen rolü 
hissetmeyi, gerçekten o davranışı benimsemeyi önermektedir. Derinden rol yapma, verilen rolü bir 
sinema sanatçısı gibi oynamak için çabalamak gerektiğini savunmaktadır (Brotheridge ve Grandey, 
2002; Akt., Çarıkçı, 2018: 29 ). Kişiler rollerini içselleştirmeli, benimsemeli ve o rol çerçevesinde 
yaşamalıdırlar. Bu da demek oluyor ki çalışanlar, kendilerinden beklenen duyguları hissetmek ve 
benimsemek için belirli bir çaba göstermek zorundadırlar (Çakmak, 2018: 59). 
 

3. Samimi (Doğal/Gerçek) Davranış 
 
Duygusal emek kavramının üçüncü boyutunu oluşturan samimi davranış boyutuna göre çalışanların 
duyguları gerçektir ve doğal olarak kendiliğinden oluşmaktadır. Yani çalışanların rol yapmalarına 
gerek yoktur, kendi karakterlerini ortaya koymaları yeterlidir. Çünkü onların davranışları zaten 
işletmenin istediği davranış biçimiyle aynı doğrultudadır (Oğuz ve Özkul, 2016). Doğal 
davranıldığını hisseden müşteriler bu samimiyetten mutlu olurlar ve iş performansı artarak işletme 
verimliliğinde de yükselme meydana gelir (Bakar, 2018: 10). 
 
4.ARAŞTIRMA AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı; duygusal emek ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu 
amaç doğrultusunda duygusal emek ile psikolojik sermaye arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
varsayımına dayalı olarak araştırma hipotezleri şu şekilde kurgulanmıştır: 

 

H1:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan öz-yeterlilik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan yüzeysel rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 
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H2:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan öz-yeterlilik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan derinden rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H3:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan öz-yeterlilik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan doğal duygular boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H4:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan umut, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
yüzeysel rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H5:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan umut, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
derinden rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H6:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan umut, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
doğal duygular boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H7:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan esneklik, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
yüzeysel rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H8: Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan esneklik, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
derinden rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H9: Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan esneklik, duygusal emeğin alt boyutlarından olan 
doğal duygular boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H10:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan iyimserlik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan yüzeysel rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H11:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan iyimserlik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan derinden rol yapma boyutunu anlamlı olarak etkiler. 

H12:Psikolojik sermayenin alt boyutlarından olan iyimserlik, duygusal emeğin alt boyutlarından 
olan doğal duygular boyutunu anlamlı olarak etkiler. 
 
Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Anket, Akdeniz 
bölgesinde bulunan bir ilde görev yapan öğretmenlere uygulanmış ve toplamda 310 adet anket 
verileri araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket 
başlıca üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılara ait demografik sorulara, ikinci ve 
üçüncü bölümde ise araştırma değişkenlerine dair ifadelere yer verilmiştir. Kullanılan anket 
formunda iki araştırma değişkenini ölçmek için güvenilirlikleri daha önce test edilmiş ölçekler 
kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamında 5’li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu 
dereceleme “kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve 
kesinlikle katılıyorum (5)” şeklindedir. Duygusal emek ölçeği için Dierfendorff ve arkadaşları 
tarafından (2005) geliştirilen Basım ve Begenirbaş tarafından (2012) Türkçeye çevrilen ve yüzeysel 
rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular alt boyutlarıyla ele alınan ölçek kullanılmıştır. 
Psikolojik sermaye ölçeği olarak ise Luthans ve arkadaşları tarafından (2007b) geliştirilen Akçay 
(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan ve öz-yeterlilik, umut, esneklik ve iyimserlik alt boyutlarıyla 
ele alınan ölçek kullanılmıştır. 

Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Anketler ile toplanan 
verilerin istatistiki analizleri olarak; örneklem grubunun demografik özelliklerinin tespit edilmesine 
ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin yönünü ve 
düzeyini belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 
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5. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçeklerin her biri için güvenilirlik 
analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan değişkenlerin güvenilirlik analizine ilişkin sonuçlar 
Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1.Araştırmada Yer Alan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Değişkenler Cronbach Alfa Değeri Önerme Sayıları 

Duygusal emek    
-yüzeysel rol yapma 0,884 6 
-derinden rol yapma 0,886 4 
-doğal duygular 0,729 3 
Psikolojik sermaye   
Öz-yeterlilik 0,894 6 
-umut  0,837 6 
-esneklik                       0,834 5 
-iyimserlik 0,656 4 

   Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçeklerin her birinin güvenirliliklerinin test 
edilmesinde Cronbach Alfa kat sayısı kullanılmıştır. Literatüre göre, 0.00<α<0,40 olduğu zaman 
ölçek güvenilir değildir, 0,41<α<0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir, 0,61<α<0,80 
olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir. 0,81<α< 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde 
güvenilirdir. Bu verilere göre iyimserlik ve doğal duygular boyutlarının 0,656 ile 0,729 ile orta 
düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu diğer boyutların ise yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). 

 

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
 

144 
166 

 
 

 
 
  46,5 
  53,5 
        

 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
 

 
  272 
    37 
 

   
  
    87,7  
    11,9 

 
 

Eğitim 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Diğeri 

 
 

271 
 34 
  4 

 
 

 
 

87,4 
11,0 
1,3 

 
 

 
Yaş 
18-26 yaş 
27-35 yaş 
36-45yaş 
46+ üstü 

 
     11 
   119 
   113 
     66 
 

 
3,5 
38,4 
36,5 
21,3 
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Kıdem 
5 yıldan az 
6-10 yıl 
11-15 yıl  
16-20 yıl 
20+ üzeri 

 
 

40 
75 
79 
46 
70 

 
 

 
12,9 
24,2 
25,5 
14,8 
22,6 

 

 
Branşınız 
Matematik  
Türkçe 
Sosyal bilgiler 
Rehberlik 
Sınıf 
öğretmenliği 
İngilizce 
Fen bilimleri 
Din kültürü 
Beden eğitimi 
Okul öncesi 
Tarih  

 
 
 
39 
50 
28 
  8 
63 
23 
27 
26 
12 
14 
  6 

 
                              

 
 

12,6 
16,1 
0,9 
2,6 

 20,3 
7,4 
8,7 
8,4 
3,9 
4,5 
1,9 

 

 
 
Yapılan frekans analizi sonucu elde edilen verilere göre; katılımcıların %53,5’i erkektir. %87,7’si 
evli olup %38,4’ü 27-35 yaş arası olan gençlerden oluşmaktadır ve %87,4’ünün eğitim durumu 
lisanstır. Katılımcıların kıdemi incelendiğinde, %24,4’ü 6-10 yıl süredir görevde olduğu görülmekte 
olup, %20,3’ünün branşı sınıf öğretmenliğidir. 
 
Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla yapılan 
korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Korelasyon Testi Sonuçları 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Yüzeysel rol 
yapma 

1        

Derinden rol 
yapma 

0,417** 
 

1       

Doğal duygular -
0,265** 
 

0,144* 1      

Öz-yeterlilik -0,029 
 

0,270** 0,492** 1     

Umut  -0,063 
 

0,251** 0,543** 0,762** 1    

Esneklik  -0,093 
 

0,200** 0503** 0,683** 0,770** 1   

İyimserlik  -
0,114** 

 

0,117** 0,435** 0,499** 0,605** 0,581** 1  

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 
Tablo 3’te sunulan korelasyon analizi sonuçlarına göre; duygusal emek değişkeninin alt boyutları 
ile psikolojik sermaye değişkeninin alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı (p<,01) ve 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. En güçlü ilişki ise duygusal emek değişkeninin doğal 
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duygular alt boyutu ile psikolojik sermaye değişkeninin umut alt boyutu arasında bulunmaktadır 
(0,543). Korelasyon analizi bulguları araştırma hipotezlerini destekler niteliktedir. 

 
Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları aşağıda 
yer alan tablolarda sunulmuştur. 
 
4. psikolojik sermaye değişkeninin alt boyutlarının duygusal emek değişkeninin alt 
boyutlarından olan derinden rol yapma alt boyunun üzerindeki etkisine yönelik regresyon 
analizi 
 
     Değişkenler                    Beta                           t değeri                              p değeri 
  
                                
Öz-yeterlilik                         0,195                          2,232                                   0,026 
 
Umut                                     0,150                          1,456                                   0,146 
 
Esneklik                               -0,011                         -0,116                                   0,908 
 
İyimserlik                             -0,064                         -0,910                                   0,364 
 
                 ∆R2  =   0,081                       F = 6,679                                     000             
 

Tablo 4’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, duygusal 
emek değişkeninin alt boyutlarından olan derinden rol yapma alt boyutu değişkenini %8,1’ini 
psikolojik sermayenin bağımsız değişkeni olan öz-yeterlilik (β: 0,195 p<,05) tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında tüm ilişkiler anlamlı değildir. Bu 
bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki öz-yeterlilik boyutunun duygusal emeğin önemli alt 
boyutlarından olan derinden rol yapma boyutunu istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediği görülmektedir. Bu verilerden hareketle araştırmanın H2 hipotezi kabul edilmektedir. 
 
5.psikolojik sermaye değişkeninin alt boyutlarının duygusal emek değişkeninin alt 
boyutlarından olan doğal duygular alt boyunun üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizi 
 
     Değişkenler                    Beta                           t  değeri                                p değeri 
  
                                
Öz-yeterlilik                          0,143                      1,922                                          0,056 
 
Umut                                      0,249                       2,826                                         0,005 
 
Esneklik                                 0,137                       1,771                                         0,078 
 
İyimserlik                              0,134                        2,213                                         0,028 
 
            ∆R2  =   0,332                        F =  37,936                                     000             
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Tablo 4’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, duygusal 
emek değişkeninin alt boyutlarından olan doğal duygular alt boyutu değişkeninin %33,2’ini 
psikolojik sermayenin bağımsız değişkeni olan umut (β:0,249 p<,01), iyimserlik (β:0,134 p<,05),  
tarafından açıklandığı görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki umut ve 
iyimserlik boyutlarının duygusal emeğin önemli alt boyutlarından olan doğal duygular boyutunu 
istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu verilerden hareketle 
araştırmanın H6 ve H12 hipotezi kabul edilmektedir. 
 
SONUÇ  
 
2004 yılında Luthans ve arkadaşları tarafından literatüre kazandırılan psikolojik sermaye kavramı 
öz-yeterlilik, umut, esneklik ve iyimserlik alt boyutlarıyla incelenmiş ve günümüz rekabet 
gerekliliklerinin başının artık insan sermayesi olduğunu vurgulamıştır. Kurumlarda çalışanların 
psikolojik olarak kendilerini rahat hissettikleri alanlarda tükenmişlik duygusuna kapılmadıkları ve 
işten ayrılma niyeti oranının düşük olduğu görülmektedir ( Yetiş, 2016: 61).  
Duygusal emek kavramı ise günümüz insanlarının daha çok yüz yüze ilişime önem vermeleri 
sonrası ortaya çıkmıştır. Yüzeysel rol yapma, derinden rol yapma ve doğal duygular olarak 
sıralanan üç alt boyuttan meydana gelmektedir. Duygusal emek kavramının alt boyutlarının 
işletmeye faydası olduğu kadar olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Örnek verecek olursak, yüzeysel 
rol yapan ve olduğundan farklı davranan bir iş görenin işten ayrılma niyeti çok yüksektir. Derinden 
rol yapan bir çalışanın duygusal olarak tükenmişlik sendorumu yaşamaya çok elverişli olduğu 
bilinmektedir ( Göç, 2017: 38). 
Bu çalışmanın amacı duygusal emek ile psikolojik sermaye arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Akdeniz bölgesinde bulunan bir ilde ilkokul ve ortaokul düzeyinde görev yapan toplamda 310 adet 
öğretmenden anket tekniğini kullanarak veriler elde edilmiştir. Yapılan araştırma sonrasında 
duygusal emek ile psikolojik sermaye arasında ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu genel bulguyu 
ifade ettikten sonra araştırmanın duygusal emek ve psikolojik sermaye değişkenlerinin alt boyutları 
arasındaki etkileşime bakmakta fayda oluşacaktır. 
 
Öncelikle bu araştırmada araştırmanın bağımsız değişkeni olan psikolojik sermaye değişkeninin alt 
boyutlarından öz-yeterlilik boyutunun bağımlı değişken olan duygusal emek değişkeninin alt 
boyutlarından olan derinden rol yapma alt boyutunu anlamlı bir şekilde etkilediği olgusuna 
ulaşılmıştır. Bu durumda H2 hipotezi kabul edilirken, H1 ve H3 hipotezleri red edilmiştir. Kurumun 
kendisine biçtiği rolleri içtenlikle kabul eden bireylerin kendinden emin oldukları ve öz güven 
derecelerinin yüksek olduğu görülmektedir. Tüm bu durumlar derinden rol yapma kavramının 
gelişmesini sağlamaktadır. 
 
Araştırmanın bağımsız değişkeni olan psikolojik sermaye değişkeninin alt boyutlarından umut 
boyutunun bağımlı değişken olan duygusal emek değişkeninin alt boyutlarından olan doğal 
duygular boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda H6 
hipotezi kabul edilirken, H4 ve H5 hipotezleri red edilmiştir. Görevlerin sorumluluk olarak değil de, 
içten gelerek yapılması, öz verili davranıp gerçek duygularını yansıtılıyor olması, iş yerlerinde 
doğal duyguların ön planda olduğunu gösterir. 
 
Araştırmanın bağımsız değişkeni olan psikolojik sermaye değişkeninin alt boyutlarından iyimserlik 
boyutunun bağımlı değişken olan duygusal emek değişkeninin alt boyutlarından olan doğal 
duygular boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda H12 
hipotezi kabul edilirken, H7, H8, H9, H10 ve H11 hipotezleri red edilmiştir. Doğal şekilde hareket 
eden kişilerin hem iş yerlerinde hem de özel hayatlarında pozitif düşünmeleri ve olaylara hep 
olumlu yönden bakmaları sonucu doğal duyguları daha da ön plana çıkmaktadır. 
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 Duygusal emek değişkeninin alt boyutlarından olan yüzeysel rol yapma alt boyutu ile psikolojik 
sermaye değişkeninin alt boyutları arasında her hangi ilişkiye rastlanmamıştır. Bu bulgunun 
genelleştirilmesi için gelecekte Farklı çalışmalara yapılması gerekmektedir. 
Son olarak,  araştırma verilerine göre duygusal emek ile psikolojik sermaye arasında bir ilişki 
olduğu birbirlerini pozitif ve anlamlı yönde etkiledikleri görülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışma lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 
yapılmıştır.  Araştırma verileri anket tekniği ile elde edilmiştir. Lider-üye etkileşimi ölçeği olarak, 
Robert C. Liden ve John M. Maslyn tarafından (2008) geliştirilen ölçek, örgütsel adalet ölçeği 
olarak ise, Jason A. Colquitt’in (2001) geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Anket, Akdeniz bölgesinde 
bulunan 4 farklı bankanın 12 şubesinde görev yapan banka çalışanlarına uygulanmıştır. Çalışmada 
lider-üye etkileşimi ve örgütsel adalet ile ilgili yazın taramasına yer verilmiş olup, araştırma 
kapsamında elde edilen verilerle araştırma ölçeklerin güvenirlilikleri test edilmiş, frekans analizi, 
korelasyon ve regresyon analizleri yapılmış, elde edilen araştırma bulguları sunulmuştur. 

Anahtar Kelime: Lider-Üye Etkileşimi, Örgütsel Adalet, Adalet 

1.GİRİŞ

Liderlik kavramının temelini izleyicilerine ilham olmak, yapılacak işe veya göreve
adanmışlık etmenleri oluşturur. Bu kavram tüm dünya üzerinde aynı anlama gelmektedir ( Uçar, 
2019: 30). Liderlik kavramındaki birçok bakış açısının değişmesi gerektiğini savunlar lider-üye 
etkileşimli liderlik kavramını ortaya çıkartmışlardır. Bu kavrama göre, lider ile astları arasındaki 
iletişimin farklılık göstermesi gerektiği ve bu farklılığın örgütün ve bireyin çıkarları açısından daha 
iyi sonuçlar doğuracağı savunulmaktadır (Mert, Keskin ve Baş, 2010: 1014). Lider-üye 
etkileşiminin örgütsel bağlılığı, iş tatminini, iş performansını arttırırken, işçi devir hızını düşürdüğü, 
literatürde ifade edilmektedir (Özutku, Ağça ve Çevrioğlu, 2008: 194).  

Örgütlerdeki iş performansını, işçi devir oranını etkileyen diğer bir faktör ise örgütsel adalet 
kavramıdır. Adalet kavramının artık sadece sosyal sistem veya hukuk alanında değil örgütler için de 
önemi tartışılmaz hale gelmiştir (Taş, 2014: 1). Kazanımların doğru dağıtılması, görev dağılımı, 
ödüllendirilmedeki ve ücretteki eşitlik örgütsel adalet kavramının temellerini oluşturmaktadır (Eker, 
2006: 3). Bu bağlamda örgütsel adalet kavramı çalışanlar ile örgütün birbirine bağlılığını ve 
bütünleşmesini sağlayan bir unsur olarak görülmektedir (Demir ve Eser, 2019: 160). Bu araştırma 
lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. 

2. LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ

Geçmişten günümüze liderlik kavramı ile ilgili pek çok kuramdan bahsetmek mümkündür.
Davranışsal, durumsal, modern yaklaşımlar, neo-karizmatik kuramlar bunlara örnek olarak 
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verilebilir (Arslan ve Özata, 96). Lider-üye etkileşimi kavramına 1990’lı yılların sonlarında 
literatürde sıkça rastlanmıştır. Üzerinde çokça araştırma yapılmış ve tartışmaya açık aynı zamanda 
çokta eleştiri alan bir konu olduğu anlaşılmaktadır (Çalışkan, 2009: 221). 

Lider-üye etkileşimini geleneksel liderlik kavramından ayıran en önemli detay lider ile üye 
arasındaki karşılıklı etkileşimin oranıdır (Tekin, 2018: 345). Lider-üye etkileşimi kavramının temeli 
sosyal mübadele kuramının temel sözcüklerinden olan karşılıklılık kelimesinden gelmektedir. Bu 
kavram karşılıklı çıkar grupları arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Liderler genelde sevdikleri, 
güvendikleri ve işi başarabileceğine inandıkları kişilere görev verirler. Bu durum da lider ile çalışan 
arasında bir bağ kurulmasını sağlar. Tüm bunların sonucunda lider-üye etkileşiminin doğması 
kaçınılmaz olmaktadır (Eryılmaz, Dikik ve Gülova, 2017: 169). 

Genel manada lider-üye arasında her zaman yakınlık olması kaçınılmazdır. Fakat bazı 
üyelerle liderler arasında bazı nedenlerden dolayı daha yakın ilişkiler geliştirildiği görülmektedir 
(Çekmecelioğlu ve Ülker, 2014: 36). Lider-üye etkileşimin başlangıcı lider ile üye arasındaki 
ilişkinin derecesine göre şekillenmektedir. Kaliteli bir iletişinim kurulması için liderin ve üyenin 
birbirine saygı ve güvene dayalı bir etkileşim içerisinde olmaları gerekmektedir. Güvenin düşük 
düzeyde olduğu kurumlarda etkileşim ve ödüllendirme minimum seviyede olacaktır (Çalışkan, 
2009: 221). 

Lider-üye etkileşimi iç grup ve dış grup olarak sınıflandırılmaktadır (Dar ve Çorbacıoğlu, 
2014: 294). İç grup, lider ile daha yakın ve etkili iletişime sahip olan gruptur (Dar ve Çorbacıoğlu, 
2014: 295). Dış grup ise, örgütün politikalarına, otoriter ilişkilere ve iş sözleşmeleri çerçevesinde 
daha resmi davranan kişilerden oluşmaktadır. Bu sebepten dış gruplar, iç gruplara oranla yakın 
ilişkiler kurma açısından kalitesi daha düşüktür (Çalışkan, 2009: 222 ). 

Liderler, iç gruptaki çalışanlara kişisel veya sosyal nedenlerden dolayı daha çok güvenmekte 
ve liderler yönetici sıfatını kullanarak grup içi çalışanlarına maddi manevi ödüllendirme yaparlar 
(Eryılmaz, Dikik ve Gülova, 2017: 168). Lider-üye etkileşimi kurumlarda, iş planlamasını, zaman 
ve kaynakların nerede, nasıl, kim tarafından kullanılacağını, çalışanın tutum ve davranışları 
kaynaklı örgütsel verimlilik gibi birçok durumu etkilemektedir (Eryılmaz, Dikik ve Gülova, 2017: 
169). Lider-üye etkileşimi diğer bir tanımda; liderlerin örgütlerde iş görenlerin hepsine aynı 
davranışı sergilemenin doğru olmadığını ve içselleştirilen çalışanlara ayrı davranılması gerektiğini 
savunmaktadır (Çekmecelioğlu ve Ülker: 2014: 37). 
 

Lider-üye ilişkisi çalışanlara verilen işler ve bu çalışanların başarıları sonucu oluşmaktadır. 
Unutulmamalıdır ki, bu ilişki tek taraflı değildir (Eryılmaz, 2019: 69). Lider-üye etkileşimi 
incelendiğinde bu ilişkiyi açıklayabilecek dört boyut vardır. Bunlar, “katkı”, “etki”, “bağlılık” ve 
“mesleki saygı” olarak adlandırılır (Derin ve Şimşek Iklım, 2016: 26). 
 

Etki: İşine bağlılığın ilk etmenlerinden olan etki boyutu, kurumun amaçlarını 
gerçekleştirmek için kaliteli bir çalışma sergilenmesi ve resmiyetten uzak istekli çalışma ortamı 
olarak tanımlanabilir. Kişilerin birbiri ile olan yakınlıklarını etkileşimleri belirler. Etki boyutunun 
en önemli sonucu arkadaşlığı geliştirmesi ve iç grubun temellerinin atılmasıdır (Uğurluoğlu, 
Demirgil ve Şantaj, 2013: 3). 

Sadakat: Lider-üye etkileşiminin devam etmesinin en önemli boyutu bağlılık boyutudur. 
Liderler, bağlılığına güvendikleri çalışanlara daha önemli görevler verirler. Örgütlerde genelde 
sorumluluk alan bağımsız karar veren kişiler güvenilir ve bağlılığına güvenilen kişilerdir 
(Uğurluoğlu, Demirgil ve Şantaj, 2013: 3). 

Katkı:  Her türlü ilişkide olduğu gibi örgütlerdeki ikili ilişkilerde de karşılıklı ortaya 
koydukları iş merkezli faaliyetler bulunmaktadır. Bu boyutun derecesini, çalışanın iş sözleşmesinin 
ve iş tanımının ötesinde yerine getirdiği görevler belirler (Uğurluoğlu, Demirgil ve Şantaj, 2013: 3). 

Profesyonel Saygı: Çalışanların örgütün içinde veya dışında işle ilgili bilgi ve tecrübesinin 
bilinmesidir. Çalışan ile ilgili dedikodular, bireyin ödüllendirilme derecesi, geçmişine yönelik 
çalışma ortamı ve kişisel deneyimler profesyonel saygıyı oluşturur (Uğurluoğlu, Demirgil ve Şantaj, 
2013: 3). 
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3. ÖRGÜTSEL ADALET 

 
 

Küreselleşen dünyamızda rekabetin her gecen gün zorlaştığı bilinmektedir. Rekabet 
edebilme gücünün artması ve örgütlerin devamlılığının sağlanması için nitelikli çalışana ve bu 
çalışanların örgütsel bağlılığına ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışanların örgütsel bağlılığını etkileyen en 
önemli etmenlerden biri de örgütsel adalet kavramıdır. Örgütlerdeki bağlılığın derecesi adil olan 
davranışlar veya adil olmayan davranışlara göre belirlenmektedir (San ve Yalçıntaş, 2017: 504). 

İlk kez 1964 yılında French tarafından kullanılan örgütsel adalet kavramı, personel yönetimi 
kavramının alt dalları olarak ortaya çıkmıştır (Solmaz, 2017: 2). Örgütsel adalet, çalışanların 
örgütteki kaynak dağılımı, demokratik bir çalışma ortamının olup olamaması, yöneticilerin davranış 
biçimleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir (Solmaz, 2017: 2). Adaletsizliğin yaşandığı 
örgütlerde, umutsuzluk, çaresizlik ve stres daha çok yaşanmak ve bu durum örgütsel depresyona 
sebebiyet vermektedir. Tüm bu durumlar iş hayatında yaşanan tükenmişlik duygusunun özel hayata 
da yansımasına sebep olmaktadır (Solmaz, 2017: 2). 

Örgütsel adaletin sağlanması için, yönetici ve çalışanlar arasında etkili bir iletişim 
bulunmalı, lider-üye etkileşiminin sağlanmış olması gerekmektedir. İş görenlerin adaletli 
yönetilmesi, devamlı kıymetli tutulması ve bu duyguların çalışanlara hissettirilmesi işin devamlılığı 
ve motivasyon açısından çok önemlidir (Yılmaz, 2019: 186). 

Örgütlerdeki adalet kavramının temelini yöneticilerin çalışanlara adil davranıp 
davranmaması oluşturmaktadır. Örgütlerdeki çalışanlar, görev dağılımındaki düzen, 
ödüllendirilmedeki ve ücret dağılımındaki eşitlik gibi konularda adaletli olunması veya olunmaması 
gibi konularda yargılama yaparlar (Tetik, 2012: 240). Örgütsel adalet kavramını etkileyen diğer 
faktörler ise, personel seçimi, performans değerlendirme, yetkilendirme, eğitim programları, iş araç-
gereçlerinin tahsisi, terfi ve yükselme, iş feshi gibi çeşitli karar, düzenlemeler olarak sıralanabilir 
(İyigün, 2012: 50). Bu yargılama sonucuna göre kişiler örgütlere karşı tutum ve davranışlarını 
belirlerler (Tetik, 2012: 240).  

 Örgütsel adaletin bu kadar önemli olma sebebi, adaletin sosyal bir olgu olması, her alanda 
ortaya çıkabilecek bir unsur olması ve işletmelerin en önemli sermayesi olan insan sermayesinin de 
en çok etkilendiği sosyal olgu olmasıdır (İyigün, 2012: 51). Örgütsel adaletin en önemli çıktısı ise, 
çalışanlar ve yöneticiler arasında etkili ve ileri düzeyde bir ilişki kurulmasını sağlayıp verimliliği 
arttırıp, işçi devir oranının azaltıp,  rekabeti güçlendirmesidir (San ve Yalçıntaş, 2017: 504). 

Örgütsel adaletin boyutları konusunda birçok farklı görüş olsa da genel olarak üç boyuttan 
söz etmek mümkündür. Bunlar: dağıtım adaleti, işlem (prosedür) adaleti ve etkileşim adaleti olarak 
sıralanabilir  (Bıyıkbeyi, 2015: 11). 

Dağıtım adaleti, çalışanların gerçek değeri ile hak ettiği değeri kıyaslamasıyla oluşur. 
Dağıtım adaletinin temeli, Adams’ın hakkaniyet teorisine dayandırılmaktadır. Bu teorinin temelini 
kişilerin bulundukları alanlarda diğerlerine oranla kendisine nasıl davranıldığının sezinlenmeye 
çalışılması oluşturur. Çalışanlar, işletmelere sundukları emek, deneyim ve özveri gibi girdiler 
karşılığında, maaş ve terfi gibi bir takım çıktıları talep ederler. Kısacası, iş görenler işletmeye 
kattıklarının karşılığı olarak bazı somut sonuçlar beklemektedirler. Bu beklentilerinin adil 
dağıtılması, herkese eşit davranılması dağıtım adaletini ortaya çıkartmaktadır. İş tatmini dağıtım 
adaleti boyutunda başlamaktadır (Çınar, 2013: 64). 

Prosedür adaleti, örgüt içerisinde alınan kararların kişiyi etkilemesi veya etkilememesine 
bakılmaksızın çalışanların kararlara katılmasını ifade etmektedir. Kararlara katılan çalışanın 
örgütsel bağlılığı ve örgütsel adalet algısı güçlenmektedir (Öztürk ve Gök, 2019: 138). 

Etkileşimsel adalette, çalışanların kurumlarında diğer önem verdiği konu ise kendilerine 
nasıl davranıldığıdır. Bu boyuta göre, iş görenler ile yöneticiler arasında nezaket, saygı ve 
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dürüstlüğe dayalı bir çalışma ortamı kurulmalıdır. Çalışanların kendilerini mutlu, güvende ve tatmin 
hissetmelerinin en önemli yolu saygılı bir ortamda çalışmak ve adaleti her alanda hissetmeleridir 
(San ve Yalçıntaş, 2017:504). 

 

 4.ARAŞTIRMA AMACI, KAPSAMI VE YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı; lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Bu amaç doğrultusunda lider-üye etkileşimi ve örgütsel adalet arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
varsayımına dayalı olarak araştırma hipotezleri şu şekilde kurgulanmıştır: 

H1: Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından (H1a) etkilemek, (H1b) sadakat, (H1c) katkı, (H1d) 
profesyonel saygı, örgütsel adaletin alt boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından (H2a) etkilemek, (H2b) sadakat, (H2c) katkı, (H2d) 
profesyonel saygı, örgütsel adaletin alt boyutlarından olan dağıtım adaleti boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından (H3a) etkilemek, (H3b) sadakat, (H3c) katkı, (H3d) 
profesyonel saygı, örgütsel adaletin alt boyutlarından olan kişiler arası adalet boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından (H4a) etkilemek, (H4b) sadakat, (H4c) katkı, (H4d) 
profesyonel saygı, örgütsel adaletin alt boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı 
ve pozitif yönde etkilemektedir. 

Araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. Anket, 
Akdeniz bölgesinde bulunan 4 farklı bankanın 12 şubesinde görev yapan banka çalışanlarına 
uygulanmış olup toplamda 140 çalışanın doldurduğu anket verileri araştırma kapsamına alınmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket başlıca üç bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde katılımcılara ait demografik sorulara, ikinci ve üçüncü bölümde ise araştırma 
değişkenlerine dair ifadelere yer verilmiştir. Kullanılan anket formunda iki araştırma değişkenini 
ölçmek için güvenilirlikleri daha önce test edilmiş ölçekler kullanılmıştır.  

Araştırmada kullanılan ölçeklerin tamamında 5’li Likert tipi dereceleme kullanılmıştır. Bu 
dereceleme “kesinlikle katılmıyorum (1), katılmıyorum (2), kararsızım (3), katılıyorum (4) ve 
kesinlikle katılıyorum (5)” şeklindedir. Araştırmada kullanılan birinci ölçek olan lider-üye 
etkileşimi ölçeği olarak, Robert C. Liden ve John M. Maslyn tarafından (2008) geliştirilen ölçek 
kullanılmış olup etkilemek, sadakat, katkı ve profesyonel saygı alt boyutlarıyla ele alınmıştır. İkinci 
değişkenimiz olan örgütsel adalet ölçeği olarak ise, Jason A. Colquitt’in (2001) geliştirdiği ölçek 
kullanılmıştır ve işlemsel adalet, dağıtımsal adalet, kişiler arası adalet ve bilgiye dayalı adalet alt 
boyutlarıyla ele alınmıştır.  

Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analize tabi tutulmuştur. Anketler ile 
toplanan verilerin istatistiki analizleri için; örneklem grubunun demografik özelliklerinin tespit 
edilmesine ilişkin frekans ve yüzde hesaplamaları, araştırma değişkenleri arasındaki ilişkilerin 
yönünü ve düzeyini belirlemek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. 

 
5. ARAŞTIRMA BULGULARI 
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 Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçeklerin her biri için güvenilirlik 
analizi yapılmıştır. Araştırma kapsamına alınan değişkenlerin güvenilirlik analizine ilişkin sonuçlar 
Tablo 1’de yer almaktadır. 
 

Tablo 1.Araştırmada Yer Alan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Analizi Sonuçları 
Değişkenler Cronbach Alfa Değeri Önerme Sayıları 

Lider-üye etkileşimi   
-Etkilemek  0,882 3 
-Sadakat 0,797 3 
-Katkı 0,704 2 
-Profesyonel Saygı 0,843 3 
Örgütsel adalet   
-prosedür (işlemsel) adaleti  0,828 7 
-dağıtım adaleti                       0,828 4 
-kişiler arası adalet 0,810 4 
-bilgiye dayalı adalet 0,868 4 

Araştırmada kullanılan anket formunda yer alan ölçeklerin her birinin güvenirliliklerinin test 
edilmesinde Cronbach Alfa kat sayısı kullanılmıştır. Literatüre göre, 0.00<α<0,40 olduğu zaman 
ölçek güvenilir değildir, 0,41<α<0,60 olduğu zaman ölçek düşük güvenirliktedir, 0,61<α<0,80 
olduğu zaman ölçek orta düzeyde güvenilirdir. 0,81<α< 1,00 olduğu zaman ölçek yüksek düzeyde 
güvenilirdir. Bu verilere göre sadakat ve katkı boyutlarının 0,797 ile 0,704 ile orta düzeyde 
güvenilirliğe sahip olduğu diğer boyutların ise yüksek düzeyde güvenilirliğe sahip olduğu 
görülmektedir (Tablo 1). 

 
Araştırmaya katılan çalışanların sosyo-demografik özelliklerine ilişkin, frekans ve yüzde dağılımları 
Tablo 2’de verilmiştir. 

  

Tablo 2. Araştırmaya Katılanların Demografik Özellikleri 
 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 

 
65 
75 
 

46,4 
       53,6 

 

Medeni Durum 
Evli 
Bekar 
Boşanmış/ ayrı 
yaşıyor 

70 
59 
11 

   
  
50,0 
42,1 
7,9 

 
 

Eğitim 
Lise 
Ön Lisans 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Diğeri 

 
4 
26 
94 
14 
2 

 
2,9 
18,6 
67,1 
10,0 
1,4 

 
Yaş 
20-24 yaş 
25-29 yaş 
30-34 yaş 
35-39 yaş 
40-44 yaş 
45-49 yaş 
50+ üstü 
 

16 
44 
31 
27 
14 
7 
1 

11,4 
31,4 
22,1 
19,3 
10,0 
5,0 
0,7 
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Kıdem 
1 yıldan az 
1-4 yıl 
5-9 yıl 
10-14 yıl 
15+  üzeri 

 
 
10 
58 
48 
17 
7 
 

 
 
7,1 
41,4 
34,3 
12,1 
5,0 

 

İşletmedeki 
konumunuz 
 
Üst düzey 
yönetici 
Orta düzey 
yönetici 
Alt düzey 
yönetici 

 
 

 
 
       19 

54 
67 
                              

       13,6 
       38,6 

 47,9 

 

 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Araştırma kapsamında ele alınan değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla yapılan 
korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 
 

Tablo 3: Korelasyon Testi Sonuçları 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Etkilemek 1 
 

       

Sadakat 0,588** 
 

1       

Katkı 0,591** 
 

0,579** 1      

Profesyonel 0,587** 0,571** 0,638** 1     

Çalıştığınız 
birim 
 
Yönetim 
Bireysel 
Komi 
Ticari 
İşletme 
Operasyon 
Tarım 
Direkt satış 
Sigorta 
Diğer 

 

 
 
8 
21 
17 
18 
4 
53 
5 
7 
4 
3 

 
 
5,7 
15,0 
12,1 
12,9 
2,9 
37,9 
3,6 
5,0 
2,9 
2,1 

Aylık geliriniz 
 
1500-2000 
 
2001-3000 
 
3001-4000 
 
4001-5000 
 
5000den fazla 

 
 
27 
 
40 
 
22 
 
26 
 
25 

 
 
19,3 
 
28,6 
 
15,7 
 
18,6 
 
17,9 

 
Yapılan frekans analizi sonucu elde edilen verilere göre; katılımcıların %53,6’sı 
erkektir. %42,1’i bekar olup %31,4’ü 25-29 yaş arası olan gençlerden oluşmaktadır 
ve %67,1’inin eğitim durumu lisanstır. Katılımcıların kıdemi incelendiğinde, 
%41,4’ünün 1-4 yıl süredir görevde olduğu görülmekte olup, %38,6’sı orta düzey 
yönetici kademesindedir. %37,9’u operasyon biriminde çalışmakta olup, 
%19,3’ünün aylık geliri 1500-2000 Türk Lirası arasındadır.   
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saygı  
İşlemsel adalet 0,455** 

 
0,614** 0,434** 0,469** 1    

Dağıtım adaleti 0,392** 
 

0,417** 0,386** 0,375** 0,665** 1   

Kişiler arası 
adalet 

0,494** 
 

0,462** 0,536** 0,513** 0,498** 0,597** 1  

Bilgiye dayalı 
adalet 

0,566** 
 

0,516** 0,409** 0,502** 0,590** 0,590** 0,662** 1 

 ** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır. 
 
Tablo 3’te sunulan korelasyon analizi sonuçlarına göre; lider-üye etkileşiminin alt boyutları 

ile örgütsel adaletin alt boyutları arasında istatistiksel olarak (p<,01) anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki bulunmaktadır. En güçlü ilişki örgütsel adaletin alt boyutlarından olan işlemsel adalet alt 
boyutu ile lider- üye etkileşimi değişkenin alt boyutlarından olan sadakat alt boyutu arasında olduğu 
görülmektedir ( 0,614). En düşük ise, örgütsel adaletin alt boyutlarından olan dağıtım adaleti ile 
lider- üye etkileşimi değişkenin alt boyutlarından olan profesyonel saygı alt boyutu arasında olduğu 
görülmektedir ( 0,375). Korelasyon analizi bulguları araştırma hipotezlerini destekler niteliktedir.  

Çalışmada öne sürülen hipotezleri test etmek amacıyla yapılan regresyon analizi sonuçları 
aşağıda yer alan tablolarda sunulmuştur. 
 
4.Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarının örgütsel adaletin işlemsel adalet alt boyutu 
üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizi 
 
     Değişkenler                    Beta                           t  değeri                                p değeri 
  
                                
Etkilemek                             ,082                             ,894                                      ,373 
 
Sadakat                                ,475                              ,5,266                                   ,000  
 
Katkı                                     ,025                              ,266                                     ,791 
 
Profesyonel saygı                 ,134                               1,417                                   ,159 
 
              ∆R2  =     ,403                            F = 22, 766                                       000             
 

 
Tablo 4’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, 

örgütsel adaletin alt boyutlarından olan işlemsel adalet alt boyutu değişkeninin %40,3’unun lider-
üye etkileşiminin bağımsız değişkeni olan sadakat (β: ,475, p<,01) tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında tüm ilişkiler anlamlı değildir. Bu 
bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki sadakat boyutunun örgütsel adaletin önemli alt 
boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği 
görülmektedir. Bu verilerden hareketle araştırmanın H1b hipotezi kabul edilirken, H1a,c,d 
hipotezleri ise red edilmiştir. 

 
5. Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarının örgütsel adaletin dağıtımsal adalet alt boyutu 
üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizi 
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     Değişkenler                    Beta                           t  değeri                                p değeri 
  
                                
Etkilemek                             ,142                              1,357                                    ,177 
 
Sadakat                                  ,210                             2,039                                    ,043 
 
Katkı                                     ,121                               1,117                                    ,266 
 
Profesyonel saygı                 ,095                                 ,881                                    ,380 
 
              ∆R2  =     ,225                            F = 9,804                                       000             
 

 
 Tablo 5’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, 

örgütsel adaletin alt boyutlarından olan dağıtımsal adalet alt boyutu değişkeninin %22,5’inin lider-
üye etkileşiminin bağımsız değişkeni olan sadakat (β: ,210, p<,05) tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında tüm ilişkiler anlamlı değildir. Bu 
bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki sadakat boyutunun örgütsel adaletin önemli alt 
boyutlarından olan dağıtımsal adalet boyutunu istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği 
görülmektedir. Bu verilerden hareketle araştırmanın H2b hipotezi kabul edilirken, H2a, c, d 
hipotezleri ise red edilmiştir. 

 
6. Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarının örgütsel adaletin kişiler arası ilişkiler adaleti alt 
boyutu üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizi 
 
     Değişkenler                    Beta                           t  değeri                                p değeri 
  
                                
Etkilemek                             ,170                              1,801                                    ,074 
 
Sadakat                                 , 107                              1,153                                   ,251 
 
Katkı                                     ,252                              2,580                                    ,011 
 
Profesyonel saygı                 ,190                               1,958                                    ,052 
 
                ∆R2  =     ,366                           F = 19,512                                     000             
 
 

 

Tablo 6’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, 
örgütsel adaletin alt boyutlarından olan kişiler arası adalet alt boyutu değişkeninin %36,6’sinin 
lider-üye etkileşiminin alt değişkeni olan katkı (β: ,252, p<,05)  tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında tüm ilişkiler anlamlı değildir. Bu 
bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki katkı alt boyutunun örgütsel adaletin önemli alt 
boyutlarından olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde 
etkilediği görülmektedir. Bu verilerden hareketle araştırmanın H3c hipotezi kabul edilirken, H3a, b 
ve d hipotezleri red edilmiştir. 
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7. Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarının örgütsel adaletin bilgiye dayalı adalet alt boyutu 
üzerindeki etkisine yönelik regresyon analizi 
 
     Değişkenler                    Beta                           t  değeri                                p değeri 
  
                                
Etkilemek                             ,345                              3,729                                    ,000 
 
Sadakat                                 ,231                              2,535                                    ,012 
 
Katkı                                     -,059                             -,620                                     ,536 
 
Profesyonel saygı                  ,205                                2,157                                  ,033 
 
              ∆R2  =     ,375                            F = 21,844                                      000             
 
 
Tablo 7’de sunulan regresyon analizi sonucu Adjusted R2 determinasyon katsayısına göre, örgütsel 
adaletin alt boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet alt boyutu değişkeninin %37,5’inin lider-üye 
etkileşiminin üç bağımsız değişkeni olan etkilemek (β: ,345, p<,01), sadakat (β: ,231, p<,05) ve 
profesyonel saygı (β: ,205, p<,05) tarafından açıklandığı görülmektedir. Bağımlı ve bağımsız 
değişkenler arasında tüm ilişkiler anlamlı değildir. Bu bulgulardan hareketle, örgüt içerisindeki 
etkilemek, sadakat ve profesyonel saygı boyutlarının örgütsel adaletin önemli alt boyutlarından olan 
bilgiye dayalı adalet boyutunu istatiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. 
Bu verilerden hareketle araştırmanın H4a, H4b ve H4d hipotezleri kabul edilirken, H3c hipotezi ise 
red edilmiştir. 
 

  H1 Lider-üye etkileşimi alt boyutları örgütsel adaletin alt boyutlarından 
olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir 
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H1a Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından etkilemek örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Red  

H1b Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından sadakat örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Kabul  

H1c Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından katkı örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir. 

Red  

H1d Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından profesyonel saygı örgütsel 
adaletin alt boyutlarından olan işlemsel adalet boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

Red  

H2   Lider-üye etkileşimi alt boyutları örgütsel adaletin alt boyutlarından 
olan dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir 

 

 
H2a 

 Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarından etkilemek örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir 

Red  

  
H2b 

Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından sadakat örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir 

Kabul   

 
H2c 

Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından katkı örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir 

Red  

 
H2d 

Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından profesyonel saygı örgütsel 
adaletin alt boyutlarından olan dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

Red  

H3  Lider-üye etkileşimi alt boyutları örgütsel adaletin alt boyutlarından 
olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir 

 

H3a Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarından etkilemek örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

Red   

H3b Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından sadakat örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir 

Red  

H3c Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından katkı örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu anlamlı ve 
pozitif yönde etkilemektedir. 

Kabul  

H3d Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından profesyonel saygı örgütsel 
adaletin alt boyutlarından olan kişiler arası ilişkiler adaleti boyutunu 
anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. 

Red  

H4  Lider-üye etkileşimi alt boyutları örgütsel adaletin alt boyutlarından 
olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemektedir 

 

 
H4a 

Lider-üye etkileşiminin alt boyutlarından etkilemek örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı ve pozitif 
yönde etkilemektedir. 

Kabul  

H4b Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından sadakat örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı ve pozitif 
yönde etkilemektedir 

Kabul  

H4c Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından katkı örgütsel adaletin alt 
boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı ve pozitif 

Red  
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 SONUÇ 

Lider-üye etkileşiminin kaliteli olduğu işletmelerde çalışanların, performanslarının yüksek olduğu 
ve örgüte daha bağlı bireyler haline geldikleri görülmektedir. Bu kaliteli iletişim çalışanlara 
sorumluluk verilmesini ve inisiyatif almalarını sağlayarak çalışanların kariyer planlaması 
yapmalarına sebebiyet vermektedir. Bunun yanında kaynak kullanımında sıkıntı yaşamayan 
çalışanlarda güven sağlanmakta ve işçi devir oranında azalma meydana gelmektedir (Güler, 2019: 
1144). 

Örgütsel adalet kavramı ise kurumlarda iş tatmininin ve motivasyonun temeli olarak görülmekte ve 
iş yerindeki prosedürlerin yerine getirilmesinde en temel etmenlerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Adaletin sağlandığı örgütlerde, verimlilik, örgütsel vatandaşlık ve iş tatmininin 
yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Örgütsel adaletin işletmeye sağladığı girdilere bakıldığında, 
işletmenin en temel amaçlarından biri olan işletmelerin sürekliliği kavramını destekler nitelikte 
olduğu belirtilmektedir. Bu nedenle adaletsizliğin yaşanması örgütlerde birçok sorunla 
karşılaşılması ihtimalini açığa çıkartmaktadır (Cihangiroğlu ve Yılmaz, 210). 

Bu çalışma lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasındaki ilişkiyi ele almak amacıyla yapılmıştır. 
Akdeniz bölgesinde bulunan bir ilde 4 ayrı bankanın 12 şubesinde toplamda 140 kişiye anket 
uygulanmıştır. Yapılan araştırma sonrasında lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasında 
ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu genel bulguyu ifade ettikten sonra araştırmanın lider-üye 
etkileşimi ve örgütsel adalet değişkenlerinin alt boyutları arasındaki etkileşime bakmakta fayda 
oluşacaktır. Öncelikle bu araştırmada araştırmanın bağımsız değişkeni olan lider-üye değişkeninin 
alt boyutlarından olan sadakat alt boyutunun bağımlı değişken olan örgütsel adaletin alt 
boyutlarından işlemsel adalet ve dağıtımsal adalet boyutunu anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediği 
bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumda H1b ve H2b hipotezleri kabul olunurken, H1a, H1c, H1d, H2a 
H2c, H2d hipotezlerinin red kararı alınmıştır. Bunun nedeni sonraki araştırmalarda ele alınması 
gerekmektedir. İş yerlerindeki sadakat duygusu örgüte olan bağlılığı arttırarak iş yerinde alınan 
kararlarda yani işlemsel adalet duygusunun gelişmesinde etkili olmaktadır. Aynı şekilde sadakat 
olgusu ücret, terfi ve ödüllendirme gibi dağıtımsal kararların adaletli olmasında yani dağıtımsal 
adaletin oluşumu içinde önemli bir etmen olarak görülmektedir.  

Lider-üye etkileşimi değişkeninin alt boyutu olan katkı alt boyutunun örgütsel adalet değişkeninin 
alt boyutu olan kişiler arası adalet alt boyutu anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemişti.  Bu durumda, 
H3c hipotezleri kabul edilmiş olup, H3a, b, d hipotezi red edilmektedir. Yani lider-üye etkileşimi 
değişkeninin alt boyutu olan etkilemek, sadakat ve profesyonel saygı ile örgütsel adalet 
değişkeninin alt boyutu olan kişiler arası adalet boyutu arasında negatif yönde bir ilişki vardır 
denilebilir. Kişiler arası adaletin yüksek olması kurum çalışanları arasındaki saygı ve personele 
verilen önemin derecesine bağlıdır. 

Lider-üye etkileşimi değişkeninin alt boyutları olan etki, sadakat ve profesyonel saygı boyutları 
örgütsel adalet değişkeninin alt boyutu olan bilgi adaleti boyutunu anlamlı ve pozitif yönde 
etkilemiş ve H4a, b, d hipotezleri kabul edilmiş olup, H4c hipotezi red edilmiştir. İş yerlerindeki 
sadakat kavramının artması ve çalışan verimliliğinin oranı bilgi konusunda adaletli davranmayı 
beraberinde getirmektedir. 

yönde etkilemektedir. 
H4d Lider-üye etkileşimi alt boyutlarından profesyonel saygı örgütsel 

adaletin alt boyutlarından olan bilgiye dayalı adalet boyutunu anlamlı 
ve pozitif yönde etkilemektedir. 

Kabul  



 

 www.iksad.org.tr İKSAD                                                                                       www.zaferkongresi.org  

 
 

 

30 AĞUSTOS BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU 
 

382 

Son olarak,  bu araştırmanın ışığında lider-üye etkileşimi ile örgütsel adalet arasında bir ilişki 
olduğu ve birbirlerini pozitif ve anlamlı yönde etkiledikleri görülmektedir. 
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ÖZET 

Türk makam müziğinin çalgı eğitimi müfredatına girmesine yönelik çabalar, güncel çalışmaların 

birincil konusu haline gelmiştir. Çeşitli araştırmalar bu konudaki kaynak eksikliğini ve ihtiyacı 

vurgulamıştır (Kurtaslan- 2009, Burubatur-2006, Önder-Demirbatır 2014). Çalışma betimsel bir 

çalışma olup nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi uygulanmıştır. Viyolonsel eğitimine katkı 

sağlamak birincil amacını taşıyan bu derleme çalışması, Türk makam müziği ve viyolonsel alanlarında 

yapılmış araştırmaları belirlemek için, Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezi’ne kayıtlı 

ve erişim izinleri olan “Türk makam müziği, Türk müziği, Türk halk müziği, viyolonsel ve viyolonsel 

eğitimi” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda; Türk makam müziği ve 

viyolonselin kullanımına ilişkin 2001- 2019 yılları arasında yazılmış 21 lisansüstü teze ulaşılmıştır. 

Ulaşılan tezler, türleri, yılları, üniversiteleri, enstitüleri ve konularına göre tablolaştırılmış; amaç, 

yöntem (veri toplama araçları) ve sonuçları bakımından incelenmiş ve güncelden geçmişe sırayla 

açıklanmıştır.  Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgularda makamsal müzikte viyolonselin 

kullanımına ilişkin yazılmış tezlerin daha çok yüksek lisans tezi olduğu, tezlerin daha çok Gazi 

Üniversitesinde yazıldığı, alanda yapılan çalışmaların daha çok kaynak tarama yöntemiyle yapıldığı 

ve çoğunlukla nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı, 2017 yılından itibaren bu alanda yazılmış tez 

sayısının artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Viyolonsel, Viyolonsel Eğitimi, Çello, Türk Makam müziği, Türk Müziği, Türk 

Halk Müziği, Lisansüstü Tezler 

ABSTRACT 

Efforts to introduce Turkish maqam music into the instrument training curriculum have become the 

primary subject of current studies. Various studies have emphasized the lack of resources and needs 

in this area (Kurtaslan-2009, Burubatur-2006, Önder-Demirbatır, 2014). The study was a descriptive 

study and content analysis, one of the qualitative research methods, was applied.  This compilation 

study, which has the primary purpose of contributing to the education of cello, aims to determine the 

researches conducted in the fields of Turkish maqam music and cello and done with scanning keywords 

‘Turkish maqam music, Turkish music, Turkish folk music, Violoncello and violoncello education’ 

from the recorded and authorized theses in YOK These Documentation Center. As a result of scanning; 

21 master theses written between 2001 and 2019 on the use of Turkish maqam music and cello were 

reached. The theses reached are tabled according to their types, years, universities, institutes and 

subjects; purpose, method (data collection tools) and results were examined and explained in order 

from the past to the past. According to the findings obtained from the research, the theses written about 
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the use of violoncello in maqam music were mostly master's theses, theses were written in Gazi 

University, the studies in the field were mostly made by using source scanning method and the number 

of theses written in this field since 2017 was mostly used and increased in this field. 

Key words: Cello, Cello Education, Turkish Maqam Music, Turkish Music, Turkish Folk Music, 

Graduate Theses 

GİRİŞ 

Yükseköğrenim kurumlarında lisansüstü eğitim, yüksek lisans, doktora ve sanat dallarında yapılan 

sanatta yeterlilik programlarından oluşur. Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki 

şekildedir. Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere 

erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezsiz yüksek lisans 

programının amacı ise, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygula-

mada nasıl kullanılacağını göstermektir. Sanatta yeterlilik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya 

konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir 

yükseköğretim programıdır. Sanatta yeterlilik programı sanatın doktorasıdır. Sanatta yeterlilik 

programının sonunda bireylerden tez veya sergi, resital, konser, temsil vermeleri beklenir. Doktora 

programının amacı ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış 

açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği 

kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; a)Bilime yenilik getirme, b)Yeni bir 

bilimsel yöntem geliştirme, c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine 

getirmesi gerekmektedir (Orhan, 2011). 

Türkiye’de mesleki müzik eğitimi veren kurumlar; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümleri 

(AGSL), Müzik Eğitim Fakülteleri, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümleri, Müzik ve Sahne 

Sanatları Fakülteleri, Devlet Konservatuarları (İlköğretim-Lisans ve Yarı Zamanlı bölümleri vardır), 

Türk Müziği Devlet Konservatuarları, Askeri Mızıka Okulu (Askeri Bando Okulu ), Müzik Araştırma 

Merkezleridir. 

Viyolonselin Türk makam müziğinde kullanılmaya başlaması 20.yüzyılın başlarına denk gelmektedir. 

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nda başlayan Batılılaşma hareketleriyle birlikte, viyolonselin ilk 

olarak çok sesli Batı müziği icra etmek için kullanılan bas karakterli bir saz olmayışı ve viyolonselin 

Türk müziğinin makamsal yapısı içindeki mikrotonal sesleri icra etmeye elverişli olması, bu sazın fasıl 

topluluklarında yer almasına neden olmuştur. (Öztürk, 2009) 

Türk müziği ağırlıklı eğitim veren kurumlar ve diğer eğitim kurumlarının programlarına bakıldığında 

verilen eğitim programları çeşitlilik göstermektedir. Bu kurumlarda verilen çalgı eğitimi programları 

da dolayısıyla çeşitlilik gösterir. Geleneksel müziğimiz olan Türk makam müziğinin çalgı eğitiminde 

kullanılması ve uygulanması bu kurumların bir kısmında vardır ve uygulanır. Çalgı eğitiminin bir kolu 

olan viyolonsel eğitimi de bu kurumların bir kısmında verilmektedir. Viyolonsel Türk müziğinde 

kullanılabilen bir çalgı olduğu için viyolonselin Türk makam müziğinde kullanılması ve bu alanın 

viyolonsel eğitimine de yansıması kaçınılmazdır. 

Viyolonselin Türk makam müziğindeki rolü ile Türk makam müziği ürünlerinin viyolonsel eğitiminde 
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kullanımı Türkiye’deki araştırmacıları bu konuyla ilgili araştırma yapmaya yönlendirmiştir. Bu 

konuyla ilgili yapılan araştırmaların viyolonselin Türk makam müziğindeki varlığını da açıkça ortaya 

koymaktadır. Bu konuda yapılmış lisansüstü tezlerin sınıflandırılması hem bu konuda araştırma 

yapacak olan kişilere kaynak teşkil edecek hem de bu gibi araştırmaların çoğalmasını teşvik edici rol 

oynayacaktır. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 Bu araştırmanın amacı; Türkiye’ de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış 

lisansüstü ( yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik) tezleri; üniversitelere, enstitülere, yıllarına, 

konularına, amaçlarına, izledikleri yöntemlere ve ulaştıkları sonuçlara göre sınıflandırmaktır. Bu 

sınıflama çalışması Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılan tezlerin bu 

konuda araştırma yapmak isteyecek olan araştırmacılara kaynak oluşturması, çalışacağı konuyla ilgili 

önceden yapılmış araştırmaları görebilmesi, araştırma konusunu bu tez konularından referans alıp 

seçebilmesi açısından yararlı ve önemli görülmektedir. 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de Türk makam müziği, Türk müziği ve geleneksel Türk müziği 

konularında yapılmış tüm tezler, örneklemini ise Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına 

ilişkin yazılmış bütün lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Araştırma, viyolonsel üzerine yapılmış ve 

Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinden ulaşılabilen kayıtlı lisansüstü tezlerle sınırlıdır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Ülkemizde 2001-2019 yılları arasında Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılan 

lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezinden elde edilmiştir. Verilere YÖK 

tez arama sayfasındaki arama motoruna “Geleneksel Türk Müziği, Türk Makam Müziği, Türk Müziği, 

viyolonsel ve viyolonsel eğitimi” anahtar kelimeler yazılarak ulaşılmıştır. Elde edilen veriler içerik 

analizi yoluyla incelenmiş, sınıflandırılmış ve tablolaştırılmıştır. 

Yöntem 

Bu araştırma, Türkiye’de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımı ve Türk makam müziğinin 

ya da ürünlerinin viyolonsel eğitiminde kullanımına ilişkin yazılmış lisansüstü tezleri tespit etmeyi 

amaçlamıştır. Araştırma taşıdığı amaç ve bu amaca uygun olarak izlenen yöntem ve toplanan verilerin 

niteliği açısından durum saptamaya yönelik genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırma 

nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yoluyla yapılmıştır. 
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Alt Problemler 

1. Lisansüstü tezlerin yapıldıkları üniversite, enstitü, yıl,  türlerine göre dağılımı nasıldır?

2. Lisansüstü tezlerin konu, yöntem, amaç ve sonuçlarına göre sınıflandırılması nasıldır?

İlgili Araştırmalar 

Ömür, Gültek (2011) “Türkiye’de 2000-2010 yılları arasında piyano üzerine yazılmış lisansüstü 

tezlerin analizi" adlı çalışmada, 2000-2010 yılları arasında Türkiye’de piyano üzerine yazılmış 

lisansüstü tezlerin analizi yapılmıştır. Çalışmada son 10 yıllık süreci kapsayan piyano ile ilgili 154 

adet tez incelenmiş, bu tezler, yıllara ve konulara göre sınıflara ayrılmış, çıkan sonuçlar analiz edilerek, 

piyano tezlerinin genel bir profili elde edilmiştir. 

Tebiş, Okay (2013) “Türkiye’de müzik sanatı ve eğitiminde keman ve viyola konulu lisansüstü tezlerin 

konu ve yöntem olarak incelenmesi” adlı çalışmada lisansüstü tezlerin YÖK tez veri tabanında 

“keman” ve “viyola” anahtar kelimeleri ile tarama gerçekleştirilmiş, tarama sonucunda 218 tez 

belirlenmiştir. Tespit edilen çalışmalar, konu ve yöntem olarak incelenmiştir. Çalışma alanlarının 

kapsadığı konular, 12 temel madde başlığı altında sınıflandırılarak, tablolaştırılmış ve yığılma oranları, 

yorumlarıyla birlikte verilmiştir.  

Demirbatır (2001), “Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tez Bibliyografyası” 

başlıklı çalışmasında; 1987-1999 yılları arasında yaylı çalgılarla ilgili yapılmış lisansüstü tezler 

taranarak çalgı isimlerine göre sıralanmış ve üniversitelere göre gruplandırılmıştır. Bu doğrultuda 13 

farklı üniversitede yapılmış 42 adet yüksek lisans, 4 adet doktora ve 3 adet sanatta yeterlilik tezi tespit 

edilmiştir.  

Orhan (2012), “Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta 

Yeterlilik Tezleri” çalışmasında; 1992-2011 yılları arasında 21 farklı üniversitede yapılmış 60 yüksek 

lisans, 10 doktora, 5 sanatta yeterlilik olmak üzere toplamda 75 lisansüstü tezi tespit edilmiştir. 21 

üniversite içinde sırasıyla Gazi Üniversitesi (% 20) , Dokuz Eylül üniversitesi (%16) ve Mimar Sinan 

üniversitesi (%13) viyolonsel alanında yapılmış lisansüstü tezlerin en çok yapıldığı üniversiteler 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tezler içerik ve konu başlıklarına göre 5 alanda sınıflandırılmıştır. Eser-

etüt analizleri (%37), viyolonsel eğitimi-teknikler (%29) viyolonsel alanında en çok araştırılan 

konulardır. Program inceleme ( %13), tarihçe ve ekoller ( % 11) ,geleneksel Türk müziği ve viyolonsel 

eğitimi (%9) oranlarıyla takip etmektedir. Viyolonsel tarihçesi ve ekoller içerikli tezlerin % 88'i 

konservatuarlarda, Viyolonsel eğitiminde program inceleme başlığı ile uyumlu tezlerin % 30’u Gazi 

üniversitesinde, Viyolonsel eğitimi, teknikler-analiz içerikli tezlerin çoğunluğunun Gazi 

üniversitesinde ( % 36) yapıldığı, Geleneksel Türk müziği ve viyolonsel konularına uyumlu tezler daha 

çok Türk müziği konservatuarlarında ( %43) yapıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Toptaş (2013) “Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar” adlı çalışmasında; 

lisansüstü tezlerin çeşitli açılardan değerlendirmesi yapılmıştır. 1982 yılından bu yana müzik alanında 

lisansüstü programları bulunan ve bulunmayan üniversitelerde piyano alanında çalışılan 202 yüksek 

lisans, 43 doktora ve 31 sanatta yeterlik tezlerinin, yapıldığı yıllara, üniversitelere, enstitülere ve 

konularına göre dağılımları saptanmıştır. Bu çalışmalar yıllara göre incelendiğinde, 2010 yılının 
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lisansüstü çalışmalar açısından (30) en yoğun yıl olduğu tespit edilmiştir. Piyano üzerine 28 farklı 

üniversitede lisansüstü çalışma yapılmıştır. Bu üniversiteler içerisinde Gazi Üniversitesi’nde 76 

lisansüstü çalışma yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Piyano konusunda hazırlanan 276 lisansüstü 

çalışma 6 farklı enstitüde yapılmıştır. Lisansüstü çalışmalar konularına göre incelenmiştir. Bu alanda 

yapılan lisansüstü çalışmalar 16 farklı konu üzerine çalışılmıştır. Bu tez konularından eğitim-öğretim 

(36), besteciler (38) ve eser-etüt inceleme (38) konuları en çok çalışılan konulardır. 

BULGULAR VE YORUMLAR 

1. Birinci Alt Probleme Göre Bulgular

Bu bölümde Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış tezler yapıldığı 

üniversitelere, enstütülerine, yıllarına, türlerine ve yöntemlerine göre incelenmiş tablolar halinde 

sunulmuştur. 

Tablo.1 Türk makam müziği ve viyolonsele ilişkin yapılmış lisansüstü tezlerin genel görünümü 

Tezin adı Yılı Türü ABD-BD Üniversitesi 

Kütahya Türkülerinin Viyolonsel 

Eğitiminde Kullanılması Üzerine Bir 

Çalışma 

2019 Yüksek 

Lisans 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi Ana 

Bilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Viyolonsel Eğitiminde Aksak Usûllü 

Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik 

Uygulamaların Öğrenci Performansına 

Etkisi 

2019 Doktora Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Türk Müziği Eğitimi Verilen 

Konservatuvarlarda Viyolonsel Eğitim 

Öğretiminin Yeri, Önemi Ve Kullanım 

Durumu 

2019 Yüksek 

Lisans 

Müzik Anabilim 

Dalı 

Selçuk 

Üniversitesi 

Türk ve Batı Müziğinde Viyolonsel 

İcrası, 

2018 Yüksek 

Lisans 

Müzik Anabilim 

Dalı, 

Fırat 

Üniversitesi 

Türk Müziği Viyolonsel İcracılığında 

Mes’ud Cemil 

2018 Doktora Türk Müziği 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Kangal Ve Yöresi Türkülerinin 

Viyolonsel Eğitiminde Kullanılmasına 

İlişkin Bir Çalışma 

2018 Yüksek 

Lisans 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Güzel Sanatlar Lisesi Çello Dersi 

Öğretim Programına Dayalı Kullanılan 

Kitapların Türk Müziği Kazanımları 

Açısından Değerlendirilmesi 

2018 Yüksek 

Lisans 

Geleneksel Türk 

Müziği 

Anabilim Dalı 

Van Yüzüncü 

Yıl Üniversitesi 
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Viyolonselin Türk Müziğindeki Gelişim 

Sürecinin İncelenmesi, 

2017 Yüksek 

Lisans 

Enstitüsü Türk 

Mûsikîsi 

Anasanat Dalı 

Türk Mûsikîsi 

Bölümü 

Haliç 

Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 

Öğretim Programında Uygulanan 

Viyolonsel Eğitiminde Türk Eserlerinin 

Yerinin Ve Gerekliliğinin 

Değerlendirilmesi 

2017 Yüksek 

Lisans 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Müzik Eğitimi 

Bilim Dalı 

Uludağ 

Üniversitesi 

Türk Müziği’nde 15. Yy. Da Kullanılan 

Makamlardan Oluşturulan Seyr-İ Nâtık 

Örneğinin Viyolonsel Öğretiminde 

Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi 

2016 Doktora Türk Müziği 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Tanburi Cemil Bey Viyolonsel 

Taksimlerinde Zaman, 

2016 Yüksek 

Lisans 

Müzikoloji Ve 

Müzik Teorisi 

Anabilim Dalı 

İTÜ 

Türk Müziği Viyolonsel İcracıları Ve 

İcra Tekniklerine Yönelik Bir İnceleme, 

2015 Yüksek 

Lisans 

Müzik Bilimleri 

Anabilim Dalı 

Atatürk 

Üniversitesi 

Geleneksel Türk Müziğine Dayalı 

Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir 

Model Önerisi Ve Uygulamadaki 

Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği) 

2014 Doktora Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Zeybek Müziklerinin Viyolonsel 

Eğitiminde Kullanılabilirliği Ve 

Viyolonsel Eğitimine Uyarlanması 

2012 Yüksek 

Lisans 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Müzik Eğitimi 

Bilim Dalı 

Uludağ 

Üniversitesi 

Makamsal Viyolonsel Öğretim 

Yöntemine Sistematik Bir Yaklaşım 

2011 Doktora Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Müzik 

Öğretmenliği 

Bilim Dalı 

İnönü 

Üniversitesi 

Müzik Öğretmeni Yetiştiren 

Kurumlarda Makamsal Etüd Ve 

Egzersizlerle Viyolonsel Eğitiminin 

Uygulanabilirliği 

2010 Doktora Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Müzik Eğitimi 

Bilim Dalı 

Selçuk 

Üniversitesi 
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Türk Makam Müziğinde Viyolonsel 

Erken Dönem Kayıtları üzerine Bir 

Analiz 

2009 Doktora Sosyal Bilimler 

Enstitüsü  

İTÜ 

Türk Müziğinde Viyolonsel 2007 Yüksek 

Lisans 

Türk Musikisi 

Anasanat Dalı 

Haliç 

Üniversitesi 

Geleneksel Türk Sanat Müziği 

Viyolonsel Öğretim Ve İcra Yöntemleri 

Üzerine Bir Araştırma 

2006 Yüksek 

Lisans 

 Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Müzik 

Anabilim Dalı 

Erciyes 

Üniversitesi 

Türkiye’de Üniversitelerin Eğitim 

Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi 

Bölümleri Müzik Öğretmenliği 

Anabilim Dallarındaki Viyolonsel 

Eğitiminde Türk Müziği Ürünlerinin 

Kullanım Durumlarının İncelenmesi 

2005 Yüksek 

Lisans 

Güzel Sanatlar 

Eğitimi 

Anabilim Dalı 

Müzik Eğitimi 

Bilim Dalı 

Gazi 

Üniversitesi 

Türk Müziğinde Viyolonsel Eğitimi 2001 Yüksek 

Lisans 

Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Temel 

Bilimler 

Anabilim Dalı 

Ege Üniversitesi 

Tablo.2 Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Üniversitelere Göre Dağılımı 

Üniversiteler Yüksek Lisans Doktora Toplam 

f % f % f % 

Gazi Üniversitesi 3 21,4 4 57,1 7 31,8 

Atatürk Üniversitesi 1 7,1 - - 1 4,5 

Erciyes Üniversitesi 1 7,1 - - 1 4,5 

Ege Üniversitesi 1 7,1 - - 1 4,5 

Haliç Üniversitesi 2 14,2 - - 2 9,9 

Selçuk Üniversitesi 1 7,1 1 14,2 2 9,9 

Uludağ Üniversitesi 2 14,2 - - 2 9,9 

İnönü Üniversitesi - - 1 14,2 1 4,5 

İTÜ 1 7,1 1 14,2 2 9,9 

Fırat Üniversitesi 1 7,1 - - 1 4,5 

Van Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi 

1 7,1 - - 1 4,5 

Toplam 14 100 7 100 21 100 
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Tablo.2’de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış olan lisansüstü tezler 

üniversitelere göre sınıflandırılmıştır. 

Tablo.2’de görüldüğü gibi alana yönelik tezlerin daha çok Gazi Üniversitesinde (3 yüksek lisans 4 

doktora) olduğu daha sonra Haliç Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Atatürk 

Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesinde yapıldığı görülmektedir. 

Türk makam müziği ve viyolonsel alanında yapılmış tezlerin daha çok Gazi Üniversitesinde yapıldığı 

görülmektedir. Gazi Üniversitesinin lisansüstü öğrenci alım sayısının diğer üniversitelere göre daha 

fazla olması ve üniversitede verilen viyolonsel eğitiminin yıllardır gelen bir gelenekle ‘Türk müziğine 

ilişkin materyallerin kullanımına ilişkin yeni çalışmalara yatkın olması’ buna sebep olarak 

gösterilebilir.  

Tablo.3 Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Enstitülere Göre Dağılımı 

Tablo.3’de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış olan lisansüstü tezler 

enstitülere göre sınıflandırılmıştır. 

Enstitüler Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Sosyal Bilimler 9 60 3 42,8 12 57,1 

Eğitim Bilimleri 5 33,3 2 28,5 7 33,3 

Güzel Sanatlar - - 2 28,5 2 9,5 

Toplam 15 100 7 100 21 100 

Tablo.3’e göre yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinin daha çok sosyal bilimler enstitüsünde 

yapıldığı söylenebilir. 

Tablo.4 Lisansüstü Tezlerin Yapıldığı Yıllara Göre Dağılımı  

Tablo.4’de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış olan lisansüstü tezler 

yapıldıkları yıllara göre sınıflandırılmıştır. 

Yıllar Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

2001 1 7,14 - - 1 4,5 

2005 1 7,14 - - 1 4,5 

2006 1 7,14 - - 1 4,5 

2007 1 7,14 - - 1 4,5 

2009 - - 1 14,2 1 4,5 
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2010 - - 1 14,2 1 4,5 

2011 - - 1 14,2 1 4,5 

2012 1 7,14 - - 1 4,5 

2014 - - 1 14,2 1 4,5 

2015 1 7,14 - - 1 4,5 

2016 1 7,14 1 14,2 2 9,9 

2017 2 14,2 - - 2 9,9 

2018 3 21,4 1 14,2 4 18,1 

2019 2 14,2 1 14,2 3 13,6 

Toplam 14 100 7 100 21 100 

Tablo.4’e göre; Son üç yılda alana ilişkin tezlerin arttığı söylenebilir. Bu durum da alana duyulan 

ihtiyaç konusunda kişilerin bilinçlendiği ve özellikle eğitime yönelik yapılan araştırmaların 

önemsendiği söylenebilir. 

Tablo.5. Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı 

Türler 2001 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Top. 

Yüksek 1 1 1 1 - - - 1 - 1 1 1 3 2 13 

Doktora - - - - 1 1 1 - 1 - 1 - 1 1 7 

Toplam 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 4 3 21 

Tablo.5’de Türk makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin yapılmış olan lisansüstü tezler 

türlerine göre sınıflandırılmıştır. 

Tablo.5’te 2018-2019 yıllarında bu alanda yapılan yüksek lisans ve doktora tezlerinde artış olduğu 

görülmektedir.   

2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Bu bölümde Türk Makam müziğinde viyolonselin kullanımına ilişkin lisansüstü tezler, yöntem, konu, 

amaç ve sonuçlarına göre incelenmiş, tezler güncelden geçmişe doğru sıralanmıştır. 

a. Yöntemlerine Göre Tezler

Tablo.6 Lisansüstü Tezlerin Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Yöntem Yüksek Lisans Doktora TOPLAM 

f % f % f % 

Betimsel 14 100 3 43 17 81 

Betimsel-Deneysel - - 4 57 4 19 

Toplam 14 100 7 100 21 100 
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Tablo.6’ya göre betimsel yöntemle yazılan tez sayısının %81 orana sahip olduğu, Betimsel-Deneysel 

tezlerin ise daha çok doktora tezleri olduğu ve %19 oranına sahip olduğu görülmektedir. 

b. Konularına Göre Tezler

Tablo.7 Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

Konu Yüksek 

Lisans 

Doktora Toplam 

f % f % f % 

Eğitim fakültelerinde viyolonsel eğitimi 

konulu tezler  

5 35,7 2 28,5 7 33,3 

Güzel sanatlar fakültelerinde viyolonsel 

eğitimi konulu tezler 

1 7,1 - - 1 4,6 

Türk müziği konservatuvarlarında 

viyolonsel eğitimi konulu tezler  

3 21,4 3 42,8 6 28,5 

Türk müziği konservatuvarlarında icra 

konulu tezler 

5 35,7 2 28,5 7 33,3 

Toplam 14 100 7 100 21 100 

Tablo 7.’ye göre Tezler konularına göre’ viyolonsel eğitimi’ve ‘icra’ olarak iki ana başlık altında 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflamaların alt başlıkları ise  ‘Eğitim fakültelerinde viyolonsel eğitimi , 

‘Güzel sanatlar fakültelerinde viyolonsel eğitimi’, ‘Türk müziği konservatuvarlarında viyolonsel 

eğitimi’ , ‘Türk müziği konservatuvarlarında olarak oluşturulmuş ve tablolaştırılmıştır. 

Yapılan sıralamada Türk makam müziğine ilişkin yapılmış konulu lisansüstü tezlerin en çok Türk 

müziği konservatuvarlarında ‘icra’ ve Eğitim fakültelerinde ‘viyolonsel eğitimi’’konusu üzerine 

yapıldığı; bu durumda bu kurumlarda verilen eğitimler ile tez konularının paralellik gösterdiği 

kurumların hedefleri doğrultusunda araştırmaların yapıldığı söylenebilir. 
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c. Amaç, Yöntem, Sonuçlarına Göre Tezler

Tablo.8 Tezlerin Amaç, Yöntem ve Sonuçlarına Göre Dağılımı 

TEZ 

NO 

AMAÇ YÖNTEM SONUÇ 

EĞİTİM 

-YÜKSEK LİSANS-

1 Kütahya yöresine ait türkülerin 

viyolonsel eğitiminde 

kullanılabilirliğini tespit etmek 

amaçlanmıştır. 

Betimsel-

Literatür Tarama 

Kütahya yöresine ait türkülerin viyolonsel 

eğitiminde kullanılabilir olduğu, Farklı yörelere ait 

türkülerin de viyolonsel eğitiminde 

kullanılabileceği,Aynı çalışmanın mikrotonal 

olarak da yapılabileceği önerilmiştir. 

2 Konservatuvarlarda viyolonsel 

eğitiminin yeri, önemi ve 

kullanım durumunu tespit etmek 

amaçlanmıştır. 

Kaynak tarama-

Nitel araştırma-

Betimsel analiz 

Türk müziğinde viyolonsele dair metodolojik 

kaynakların artması gerektiği,Viyolonsel için solo 

türk müziğine uygun eserler yazılması gerektiği, 

öğrencilerin genellikle derslerde icra ettiği peşrev 

sirto saz semaisi ve longa formlarını yeterli 

gördükleri sonuçlarına ulaşılmıştır. 

3 Kangal yöresi türkülerinin 

viyolonsel eğitiminde 

kullanılabilirliğini ortaya 

koymak amaçlanmıştır. 

Betimsel -Nitel 

araştırma 

Kangal türkülerinin detaşe ve pozisyon geçme 

bakımından öğretim programındaki kazanımlara 

uygun olduğu ve viyolonsel eğitimine katkı 

sağladığı ortaya konulmuştur. 

4 GSL viyolonsel dersi programına 

dayalı kullanılan kitapların Türk 

müziği kazanımları açısından 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Betimsel,Kaynak 

tarama,Yarı 

yapılandırılmış 

görüşme formu 

uygulaması 

Programda yer alan viyolonsel metodundaki Türk 

müziği makam dizilerinin işleniş sırasının uygun 

olduğu, öğrencilerin en çok komalı seslerde ve 

göçürme yaparak çalmada zorlandıkları, Türk 

müziğine ilişkin etüt eser sayısının artması 

gerektiği sonuçların ulaşılmıştır. 

5 Türk motifi içeren viyolonsel 

eserlerinin, öğretim elemanı ve 

öğrenci görüşleri doğrultusunda 

gereklilik ve yeterlilik düzeyleri 

bakımından kullanılma 

durumlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır. 

Anket uygulama 

Tarama modeli-

Genel durum 

tespiti 

Viyolonsel için yazılmış Türk müziği 

repertuvarının yetersiz olduğu, bu yapıda eserlerin 

daha çok ve etkili şekilde kullanılması gerektiği 

sonuçlarına ulaşılmıştır. 

3339
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6 Zeybek müziklerinin viyolonsel 

eğitimindeki kullanılma 

durumlarını ortaya koymak 

amaçlanmıştır. 

Anket uygulama 

Betimsel 

Sonuç olarak öğretim elemanlarının çoğunluğunun 

zeybek müziklerinden yararlanmadıkları ama 

viyolonsel eğitimine katkısı olacağını düşündükleri 

ortaya çıkmıştır. Zeybek müziklerinden seçilen 14 

ezgi viyolonsel için uyarlanmış kayıt alınmıştır.  

7 M.E. ABD.’larındaki viyolonsel

eğitiminde kullanılan eser ve 

etütlerin makamlar temel 

alınarak komasız perdelerine 

göre düzenlenmiş şekillerinin 

öğrenci ve öğretim elemanlarınca 

görüşlerinin saptanması 

amaçlanmıştır. 

Betimsel  

Kaynak tarama 

Anket 

uygulaması 

Türkiye’deki viyolonsel eğitiminde Türk müziği 

kaynaklı eser ve etütlere gereken önemin 

verilmediği, 

Öğretim elemanları ve öğrencilerce bu konudaki 

eksiklikler saptanmış ve önerilerde bulunulmuştur. 

8 Viyolonsel metotlarındaki 

etütlerin teknik sıralanışını örnek 

alan, GTSM VE TM de 

kullanılabilecek bir sistem 

geliştirip viyolonsel eğitimine 

önermektir. 

Betimsel  

Durum tespiti 

Türk müziği viyolonsel eğitimi için sistem 

oluşturulmuş, bu sistemde uluslararası sanat 

müziğindeki viyolonsel metotlarından seçilmiş 

etütler ile hazırlanan makamsal etütler pedagojik 

sıralamaya konulmuştur. 

-DOKTORA-

9 Eğitim fakültelerinin 

Güz.san.Eğt.Böl.Müz.Eğt. 

ABD’larındaki viyolonsel 

eğitiminde aksak usullü Türk 

halk müziği kaynaklarının 

kullanım durumlarını ortaya 

koymak, aksak usullü türkülerin 

seslendirilmesine yönelik eğitim 

sonucunda performanslarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Nitel ve Nicel 

yöntem  

Deneysel-

Betimsel  

Viyolonsel eğitiminde kullanılan aksak usullü eser 

ve etüt kayaklarının yetersiz olduğu, deneysel 

boyutta verilen eğitim sonucunda öğrencilerin 

eğitim sonrası performanslarında artış olduğu 

gözlemlenmiş, aksak usullü ezgilerin çalınmasının 

öğrencilere motivasyon sağladığı, teknik-müzikal 

gelişimlerine katkı sağladığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

10 Geleneksel THM içinde yer alan 

komalı ses ve temel süsleme 

tekniklerini çalma becerisi 

geliştirmeye yönelik bir öğretim 

modeli ortaya koymak 

amaçlanmıştır. 

Deneysel-

Betimsel 

Eğitim fakültelerinin viyolonsel eğitiminde 

hüseyni türkülerinden çok az düzeyde 

yararlanıldığı ve tampere sisteme göre icra edildiği 

tespit edilmiştir. Verilen eğitim sonrası 

öğrencilerin komalı ses çalma becerilerinde artış 

gözlemlenmiştir. 

11 Makamsal etüt ve egzersizlerin 

viyolonsel eğitiminde kullanılma 

Deneysel Yapılan eğitim sonucunda deney grubunun kontrol 

grubuna göre daha çok gelişme gösterdiği, 

makamsal etüt-egzersizlerin tonallere göre daha 
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durumu ve katkılarını tespit 

etmek amaçlanmıştır. 

çok sayıda olduğu,tonal sistemde yazılan etütlerde 

öğrencilerin daha çok başarı sağladığı sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

12 GTSM viyolonsel öğretim ve 

icra yöntemlerinin 

belirlenmesine ve 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Deneysel- 

Betimsel 

Literatür tarama 

ve anket 

uygulaması 

Hazırlanan makamsal öğretim yöntemi 

kapsamında belirlenen 4 kriterin uygulama 

sonucunda deney grubunun performanslarında 

kontrol grubuna göre anlamlı bir artış olduğu 

gözlenmiştir, Türk müziği çalgı eğitimince meşk 

sistemi ile birlikte sistematik bilimsel öğretim 

yöntemlerinin kullanılması gerekiği sonuçlarına 

ulaşılmıştır.  

İCRA 

-YÜKSEK LİSANS-

13 Viyolonselin Türk müziğindeki 

yerinin önemsenmesi 

amaçlanmıştır. 

Betimsel Viyolonselin yapısal ve teknik özellikleri ele 

alınmış, batı ve Türk müziği icra farklılıkları 

gözlemlenmiştir. 

14 Viyolonselin Türk müziğindeki 

gelişim süreci incelenmiştir. 

Betimsel Viyolonselin Türk müziğine ait ilk ses kaydının 

Tanburi Cemil Bey’e ait olduğu daha sonrasında 

viyolonsel icracılarının artmasıyla Türk müziğine 

has viyolonsel tekniklerinin de ortaya çıktığı 

sonuçlarına ulaşılmıştır.  

15 Tanburi Cemil Beyin 

Taksimlerindeki hissedilen 

zaman algısının şekillenmesini 

belirlemek amaçlanmıştır. 

Betimsel İncelemeler sonucunda Cemil Bey’in 

taksimlerinde planlanmış bir zaman kullanımı 

olduğu, Cemil Bey’in taksimlerinde farklı müzik 

türlerinden edindiği birikimi yansıttığı ve batı ve 

Türk müziği ayrımına birleştirici bir yaklaşım 

sergilediği gözlemlenmiştir. 

16 Türk müziği viyolonsel 

sanatçılarının icra tekniklerinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Betimsel 

Anket 

uygulaması 

Bu çalışmada sağ elde 

pizzicato,legato,staccato,portato,tremolo,martele 

ve detache teknikleri , sol elde 

vibrato,glissando,grupetto,mordan,çarpma,trill 

tekniklerinin temel çalma teknikleri olarak 

kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır 

17 Türk müziğinde kullanılan 

viyolonselin tarihsel gelişimi, 

yapısal özellikleri, icra 

tekniklerinin; batı müziğinde 

kullanılan viyolonsel ile 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

Betimsel 

Kaynak tarama 

Türk müziği viyolonsel icrasının Batı müziği 

viyolonsel icrasına göre farklı olduğu, 

Viyolonselin Türk müziğindeki bas eksikliğini 

büyük ölçüde giderdiği, batı tekniğinin viyolonsele 

hakimiyet için gerekli olduğu fakat Türk 
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müziğinde viyolonsel icrasının usta çırak ilişkisiyle 

öğrenilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

18 GTSM viyolonsel icrasına ilişkin 

uygulamaları belirlemek ve 

değerlendirmek amaçlanmıştır. 

Betimsel  

Anket ve tarama 

yöntemi  

GTSM icracı ve eğitimcilerinin batı müziği 

viyolonsel metotlarına yer verdikleri, GTSM’nde 

viyolonsel için yazılmış bir metodun olmadığı, 

çoğunluğun önce sağ el sonra sol elde 

çalıştırdıkları, sağ elde daha çok legato tekniğini 

öğrettikleri, en çok nihavend, rast, uşşak, buselik, 

segâh makamlarını öğrettikleri, formlardan peşrev, 

saz semaisi, longa ve sirto’yu yoğun olarak 

kullandıkları tespit edilmiştir. 

-DOKTORA-

19 Mesud Cemil’in taksim ve saz 

eseri icra kayıtlarının analizi 

yoluyla Türk müziği viyolonsel 

icra tavrının ortaya konulması 

amaçlanmıştır. 

Betimsel 

Literatür 

taraması 

İçerik analizi 

Mesud Cemil’in batı müziğindeki çeşitli unsurları 

Türk müziği icrasında kısmen sergilediği, iki türü 

birleştirere kendi icra anlayışını oluşturduğu, 

Mesut Cemil’in Türk müziği viyolonsel icrasına 

örnek teşkil edecek bir tavrı olduğu sonuçlarına 

ulaşılmıştır. 

20 Viyolonsel icracılığı için gerek 

materyal eksikliği göz önüne 

alınarak viyolonsel eğitimine ve 

öğretimine katkı sağlamak 

amaçlanmıştır. 

Betimsel  

Kaynak tarama 

Eser analizi 

Anket- görüşme 

Türk müziği viyolonsel eğitiminde makam 

geleneğine bağlı materyal oluşturulmasının 

gerekliliği sonucuna ulaşılmıştır. 

21 Tanburi Cemil Bey ve Mesud 

Cemil’in icraları yoluyla Türk 

müziği viyolonsel icrasındaki 

teknikleri ortaya koymak ve bu 

icraların modern icralara kaynak 

teşkil etmesi amaçlanmıştır. 

Betimsel Kaynak 

tarama 

Türk müziğine ait renk ve pasajların yeni yazılacak 

eserlerde modern bir görüş içermeleri gerektiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yukarıda belirtilen tezler numaralarının yapıldığı yıla göre güncelden geçmişe, türlerine ve 

konularına göre sıralanmıştır. Çalışmaları yapan araştırmacılar yukarıdaki numaralandırmaya göre 

sıralanmıştır. 1- İŞLER Şeref, 2-AKPARA Kamil. , 3-EROĞLU Özgün. ,4-UĞRAŞ BİLİR 

Funda.  ,5-ÖZER Seray. ,6-ÖNDER Osman. ,7-KAYA Emin Erdem. ,8-TUTU, Sıtkı Bahadır. ,9-

TOPALOĞLU Taner. ,10-LEHİMLER Emrah.  ,11-KAYA Emin Erdem. ,12-

DEĞİRMENCİOĞLU Levent. ,13-AKDAĞOĞLU Turgay, ,14-ÇETİK Özcan. ,15-

HATİPOĞLU Zeynep Ayşe. ,16-KILIÇ Adem. ,17-ÖZGÜLER Özgür. ,18-

DEĞİRMENCİOĞLU Levent.,19-İLGAR Koray. ,20-KARACA Tolga.  ,21-ÖZTÜRK Yelda 

Özgen.  
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SONUÇ 

  Türk makam müziği ve viyolonsel konulu tezlerin; 

• 2001-2019 yıllarında yapıldığı,

• 14 yüksek lisans, 7 doktora çalışması olduğu,

• Tezlerin çoğunluğunun Gazi Üniversitesi ( %31,8), Haliç Üniversitesinde Selçuk Üniversitesi

ve İTÜ’de yapıldığı  ( %9,9 )  yapıldığı,

• Enstitüler bazında bakıldığında tezlerin %57’sinin  Sosyal Bilimler enstitülerinde yapıldığı,

%33,3’ünün de Eğitim Bilimleri Enstitülerinde yapıldığı,

• 2018 yılında yapılan tezlerin %18,1,  2019 da  %13,6 oranla sıralandığı görülmektedir. 2017-

2016 ve 2012 yılları %9,9 ve 2001 e kadar olan yıllar ise %4,5 orana sahip olduğu,

• % 81’inin betimsel, 19’unun betimsel-deneysel çalışmalar olduğu,

• Türk müziği konservatuvarlarında ‘icra’ konulu tezlerin ve eğitim fakültelerinde ‘viyolonsel

eğitimi’ konulu tezlerin %33,3; Türk müziği konservatuvarlarında ‘viyolonsel eğitimi’ konulu

tezlerin %28,5; Güzel sanatlar fakültelerinde ‘viyolonsel eğitimi’ konulu tezlerin %4,6 olmak

üzere çoktan aza sıralandığı görülmektedir. Bu durumda bu kurumlarda verilen eğitimler ile

tez konularının paralellik gösterdiği kurumların hedefleri doğrultusunda araştırmaların

yapıldığı,

• Araştırma kapsamındaki tezlerin genel amaçlarına bakıldığında viyolonsel eğitiminde Türk

makam müziği kullanımına ilişkin durum tespiti yapmak ve literatüre katkı sağlamak amacıyla

yapıldıkları,

• Yapılan deneysel doktora çalışmalarında çoğunlukla hüseyni makamı kullanıldığı,

 Seçilen anahtar kelimelerin tezi yeterince yansıtmadığı başlık, içerik, özet, ilişkisinin 

yeterince kurulmadığı araştırmada dikkati çeken en önemli sonuçlardan biri olduğu 

söylenebilir.  

 Tezlerin Amaç ve Sonuçlarına İlişkin Sınıflama özetle aşağıdaki gibidir:

 Türk müziğinde viyolonsel ;

1. Viyolonselin Türk Müziğindeki Gelişim Sürecinin İncelenmesi (YL)*,

2. Türk Müziğinde Viyolonsel    (YL)
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 ‘ Yöre türkülerinin viyolonsel eğitimine uyarlanması ve katkısı’ başlığındaki tez

çalışmalarının tamamının tampere sistemde çalışıldığı;

1. Viyolonsel Eğitiminde Aksak Usûllü Eserlerin Seslendirilmesine Yönelik

Uygulamaların Öğrenci Performansına Etkisi (D)*

2. Zeybek Müziklerinin Viyolonsel Eğitiminde Kullanılabilirliği ve Viyolonsel

Eğitimine Uyarlanması (YL)

3. Kangal Ve Yöresi Türkülerinin Viyolonsel Eğitiminde Kullanılmasına İlişkin

Bir Çalışma (YL)

4. Kütahya Türkülerinin Viyolonsel Eğitiminde Kullanılması Üzerine Bir

Çalışma (YL)

 ‘Güzel sanatlar lisesi ve eğitim fakültesi viyolonsel derslerinde türk müziğine ilişkin

yapılmış tezler’ başlığındaki tez çalışmalarının tamamının tampere sistemde

çalışıldığı; 

1. Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Makamsal Etüt ve Egzersizlerle

Viyolonsel Eğitiminin    Uygulanabilirliği (D)

2. Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir

Model Önerisi ve Uygulamadaki Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği) (D)

3. Güzel Sanatlar Lisesi Çello Dersi Öğretim Programına Dayalı Kullanılan

Kitapların Türk Müziği Kazanımları Açısından Değerlendirilmesi (YL)

4. Türkiye’de Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi

Bölümleri Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki Viyolonsel

Eğitiminde Türk Müziği Ürünlerinin Kullanım Durumlarının İncelenmesi

(YL)

5. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim

Dalı Öğretim Programında Uygulanan Viyolonsel Eğitiminde Türk

Eserlerinin Yerinin ve Gerekliliğinin Değerlendirilmesi (YL)

 ‘Türk müziği konservatuarlarında verilen viyolonsel eğitimi’

1. Türk Müziği Eğitimi Verilen Konservatuvarlarda Viyolonsel Eğitim

Öğretiminin Yeri, Önemi Ve Kullanım Durumu (YL)

2. Geleneksel Türk Sanat Müziği Viyolonsel Öğretim Ve İcra Yöntemleri

Üzerine Bir Araştırma (YL)

3. Türk Müziğinde Viyolonsel Eğitimi (YL)
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4. 

 ‘Makam üzerine yapılmış çalışmalar’

1. Türk Müziği’nde 15. Yy. da Kullanılan Makamlardan Oluşturulan Seyr-İ

Nâtık Örneğinin Viyolonsel Öğretiminde Kullanılabilirliğinin

Değerlendirilmesi (D)

2. Makamsal Viyolonsel Öğretim Yöntemine Sistematik Bir Yaklaşım, (D)

 Türk ve batı müziği icra karşılaştırmaları

1. Türk ve Batı Müziğinde Viyolonsel İcrası (D)

 Kayıt karşılaştırmaları / ‘tanburi cemil bey, mesut cemil bey’

1. Türk Müziği Viyolonsel İcracılığında Mes’ud Cemil( D)

2. Türk Makam Müziğinde Viyolonsel Erken Dönem Kayıtları üzerine Bir

Analiz (D)

3. Türk Müziği Viyolonsel İcracıları ve İcra Tekniklerine Yönelik Bir

İnceleme (YL)

4. Tanburi Cemil Bey Viyolonsel Taksimlerinde Zaman (YL)

*YL (Yüksek Lisans) , D ( Doktora

ÖNERİLER 

• Bir yayını anlamak- algılamakta en önemli veri olan tez özetlerinin araştırmanın; amacını,

yöntemini, analizini, çalışma grubunu ve sonucunu kapsaması konusunda gerekli özenin

gösterilmesi,

• Araştırmada seçilen anahtar kelimelerin teze ulaşmaktaki en önemli yol olduğu unutulmayarak

anahtar kelime seçimlerine özen gösterilmesi,

• Konuya hakim, bu alanda uzman kişilerce viyolonsel eğitiminde kullanılmak üzere viyolonsel

için yazılmış Türk makam müziğine ait eser etüt ve egzersizler yazılması,

• Türk makam müziğine ait saz eserlerinin ( peşrev, longa, sirto, saz semaisi vb.) viyolonsel

eğitimine uyarlanarak bir ders materyali haline getirilmesi,

• 1975’de ‘Asistanlık tezi’ olarak yazılmış ‘ THM’ne dayalı Viyolonsel Başlangıç Metodu’u

başlıklı eserin de YÖK sayfasına kazandırılması,

• Asistanlık tezlerinin tamamının da YÖK sayfasına yüklenerek geçmiş yıllardaki çalışmalara

ulaşımın kolaylaşması,
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• Türk Müziği’ne dayalı ders materyallerinin öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkilerinin

sınanacağı deneysel çalışmalar yapılması,

• Bu konuyla ilgili özellikle yeni deneysel ve boylamsal araştırmalar yapılması önerilmektedir.

KAYNAKÇA 

DEĞİRMENCİOĞLU  L.,(2006), Geleneksel Türk Sanat Müziği Viyolonsel Öğretim ve İcra 

Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans, 

100s. 

DEĞİRMENCİOĞLU L., (2011),  Makamsal Viyolonsel Öğretimine Sistematik Bir Yaklaşım, İnönü 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora, 178s. 

GÜLTEK Ö., (2011) Türkiye’de 2000-2010 Yılları Arasında Piyano Üzerine Yazılmış Lisansüstü 

Tezlerin Analizi ,e-Journal of New World Sciences Academy Fine Arts, D0072, 6, (4), 463-471. 

KAYA E. E., (2004), Türkiye’de Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri 

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dallarındaki Viyolonsel Eğitiminde Türk Müziği Ürünlerinin Kullanım 

Durumlarının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans, 102 S. 

KAYA E. E., (2010),Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Makamsal Etüt Ve Egzersizlerle 

Viyolonsel Eğitiminin Uygulanabilirliği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, 107s. 

LEHİMLER E., (2014), Geleneksel Türk Müziğine Dayalı Viyolonsel Öğretimine Yönelik Bir Model 

Önerisi Ve Uygulamadaki Görünümü (Hüseyni Makamı Örneği) , Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü, Doktora 

ORHAN Ş. (2011), Türkiye’de viyolonsel alanında yapılmış yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik 

tezleri, Mayıs 2012 Cilt:20 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 701-716  

ÖNDER O. (2012) Zeybek Müziklerinin Viyolonsel Eğitiminde Kullanılabilirliği Ve Viyolonsel 

Eğitimine Uyarlanması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Yüksek Lisans 

ÖZGÜLER Ö. (2007) Türk Müziğinde Viyolonsel, Haliç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yüksek Lisans, ,173s. 

ÖZTÜRK. Y.Ö. (2009),The Art Of Violoncello Performance İn Turkish Makam Music: An Analysis 

On Early Turkish Music Recordings [Türk Makam Müziğinde Viyolonsel: Erken Dönem Kayıtları 

Üzerine Bir Analiz] ,İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora, ,144s 

TOPTAŞ B. (2013) “Türkiye’de Piyano Üzerine Yapılmış Lisansüstü Çalışmalar” The Journal of 

Academic Social Science Studies Volume 6 Issue 3, p. 715-728, March 2013 

TUTU, S B. (2001), Türk Müziğinde Viyolonsel Eğitimi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler, Yüksek 

Lisans, ,70s. 

402

http://www.zaferkongresi.org/
http://www.iksad.org.tr/

	Prof.Dr.Hatice YURTSEVER1-dönüştürüldü
	Prof.Dr.Hatice YURTSEVER2-dönüştürüldü



